Polityka prywatno?ci

Rejonowe Przedsi?biorstwo Komunalne Spó?ka z o.o. szanuje prawo do prywatno?ci
u?ytkowników naszej strony. Dba, ze szczególn? trosk?, o ochron? ich danych osobowych oraz
stosuje odpowiednie rozwi?zania technologiczne zapobiegaj?ce ingerencji w prywatno??
u?ytkowników osób trzecich. Chcieliby?my, by ka?dy internauta odwiedzaj?cy nasz? stron?
czu? si? w pe?ni bezpiecznie, st?d wprowadzono w niektórych przypadkach system rejestracji i
logowania. U?ytkownik, po zarejestrowaniu si?, uzyskuje dost?p do ró?nych opcji zwi?zanych z
funkcjonowaniem naszej strony. Rejestracja nie jest obowi?zkowa.

Rejestracja, dane osobowe
W formularzu rejestracyjnym nale?y poda? dane osobiste, takie jak: imi? i nazwisko, adres
zamieszkania a tak?e login i has?o, niezb?dne do korzystania z niektórych funkcjonalno?ci
naszej strony. W formularzu nale?y te? zaznaczy?, czy jest si? zainteresowanym
otrzymywaniem informacji np. o nowych us?ugach, serwisach i konkursach, a tak?e, zgodnie z
aktualnie obowi?zuj?c? ustaw? o ochronie danych osobowych, wyrazi? zgod? na przetwarzanie
swoich danych osobowych. Poza formularzem rejestracyjnym, dane osobowe u?ytkowników
mog? by? zbierane przy okazji ?wiadczenia innych us?ug lub organizowania konkursów na
naszej stronie.
Nale?y pami?ta?, ?e wyra?enie zgody przez u?ytkownika na przetwarzanie przez RPK jego
danych osobowych dla celów marketingowych jest ca?kowicie dobrowolne. Ka?demu
u?ytkownikowi przys?uguje prawo do wgl?du i poprawiania podanych przez siebie danych.
Przetwarzamy dane u?ytkownika, za jego zgod?, m. in. w celu wysy?ania materia?ów
promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej. Dane te
pomagaj? nam w okre?leniu upodoba? klientów, a tym samym w doskonaleniu kierowanej do
nich oferty. Korzystamy ponadto z tych informacji dla sprawniejszego organizowania promocji i
konkursów. Wiedz?c do kogo maj? one by? skierowane, ?atwiej definiujemy ich ostateczn?
formu?? i kszta?t.
Rejonowe Przedsi?biorstwo Komunalne Spó?ka z o.o. informuje, ?e jest administratorem
danych osobowych przetwarzanych w ramach strony www.

Cookies i inne podobne technologie
Podmiotem zamieszczaj?cym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych
podobnych technologii w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika (np. komputerze, laptopie,
smartfonie, smart tv) oraz uzyskuj?cym do nich dost?p jest Rejonowe Przedsi?biorstwo
Komunalne Spó?ka z o.o. z siedzib? w Z?otoryi przy al. Mi?a 2.
Zamieszcza? informacje w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika i korzysta? z nich mog? tak?e
podmioty wspó?pracuj?ce z RPK sp. z o.o.
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Pliki cookies stanowi? dane informatyczne, w szczególno?ci pliki tekstowe, które
przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika strony www. Cookies zazwyczaj
zawieraj? nazw? domeny serwisu internetowego, z którego pochodz?, czas przechowywania
ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies nie s?u?? identyfikacji u?ytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana to?samo??
u?ytkownika.
Strona internetowa wydawcy (tu: nale??ca do RPK Z?otoryja sp. z o.o.) mo?e umie?ci? plik
cookie w przegl?darce, je?li przegl?darka to umo?liwia. Co wa?ne, przegl?darka zezwala
stronie internetowej na dost?p jedynie do plików cookies umieszczonych przez t? stron?, a nie
do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Dlaczego z tego korzystamy?
Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:
?wiadczenia us?ug;
dostosowywania zawarto?ci strony i aplikacji do preferencji u?ytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze strony internetowej; np. pliki cookies pozwalaj? w
szczególno?ci rozpozna? urz?dzenie u?ytkownika i odpowiednio wy?wietli? stron?
internetow? dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagaj? zrozumie?, w jaki sposób u?ytkownicy korzystaj? ze
strony i aplikacji, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci;
utrzymania sesji u?ytkownika (po zalogowaniu), dzi?ki czemu u?ytkownik nie musi na
ka?dej podstronie internetowej i aplikacji ponownie wpisywa? loginu i has?a;
prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzgl?dniaj?cy zainteresowania u?ytkownika czy
jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancj?
wy??czenia mo?liwo?ci wielokrotnego prezentowania u?ytkownikowi tej samej reklamy;
realizacji ankiet - w szczególno?ci by unikn?? wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety
temu samemu odbiorcy oraz by prezentowa? ankiety w sposób uwzgl?dniaj?cy
zainteresowania odbiorców.
Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy
Z uwagi na czas ?ycia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze
rodzaje tych plików:
sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika do
czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wy??czenia
oprogramowania (przegl?darki internetowej);
sta?e - przechowywane w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika przez czas okre?lony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni?cia przez u?ytkownika.
Ze wzgl?du na cel, jakiemu s?u?? pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich
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nast?puj?ce rodzaje:
niezb?dne do dzia?ania us?ugi i aplikacji - umo?liwiaj?ce korzystanie z naszych us?ug,
np. uwierzytelniaj?ce pliki cookies wykorzystywane do us?ug wymagaj?cych
uwierzytelniania;
pliki s?u??ce do zapewnienia bezpiecze?stwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadu?y? w zakresie uwierzytelniania
wydajno?ciowe - umo?liwiaj?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych i aplikacji;
funkcjonalne - umo?liwiaj?ce "zapami?tanie" wybranych przez u?ytkownika ustawie? i
personalizacj? interfejsu u?ytkownika, np. w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z
którego pochodzi u?ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl?du strony internetowej i aplikacji
itp.;
reklamowe - umo?liwiaj?ce dostarczanie u?ytkownikom tre?ci reklamowych bardziej
dostosowanych do ich zainteresowa?;
statystyczne - s?u??ce do zliczana statystyk dotycz?cych stron internetowych i aplikacji.

Zarz?dzanie ustawieniami przegl?darki
W wielu przypadkach oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych
(przegl?darka internetowa) domy?lnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików
cookies i innych podobnych technologii w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika. U?ytkownik
mo?e jednak w ka?dym czasie dokona? zmiany tych ustawie?. Niedokonanie zmian oznacza,
?e ww. informacje mog? by? zamieszczane i przechowywane w jego urz?dzeniu ko?cowym, a
tym samym, ?e b?dziemy przechowywa? informacje w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika i
uzyskiwa? dost?p do tych informacji.
Z poziomu przegl?darki internetowej, z której u?ytkownik korzysta mo?liwe jest np. samodzielne
zarz?dzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przegl?darkach istnieje m.in. mo?liwo??:
zaakceptowania obs?ugi cookies, co pozwala u?ytkownikowi na pe?ne korzystanie z
opcji oferowanych przez witryny internetowe;
zarz?dzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez u?ytkownika
witryn;
okre?lania ustawie? dla ró?nych typów plików cookie, n.p. akceptowania plików sta?ych
jako sesyjnych itp.;
blokowania lub usuwania cookies.

Gdzie szuka? pomocy
Kompleksowe informacje dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki
internetowej). Szczegó?y dla osób korzystaj?cych z poszczególnych przegl?darek
internetowych, m.in.:
internet explorer
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mozilla firefox
chrome
opera
itp.
Informujemy, ?e ograniczenia b?d? wy??czenia stosowania plików cookies i innych podobnych
technologii mog? wp?yn?? na niektóre funkcjonalno?ci dost?pne na naszej stronie.

Informacje dodatkowe
Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii mo?na znale?? m.in. pod
adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji pomoc w menu przegl?darki internetowej.

Niepo??dane tre?ci
Na naszej stronie nie ma miejsca na tre?ci, które s? sprzeczne z prawem polskim i
mi?dzynarodowym, nawo?uj? do nienawi?ci rasowej, wyznaniowej czy etnicznej. Nie ma tu
pornografii, materia?ów nagannych moralnie, tre?ci uwa?anych powszechnie za nieetyczne czy
obel?ywe.

Porady
U?ytkowniku, pami?taj o tym, ?e:
gdy korzystasz z jednego komputera wspólnie z innymi u?ytkownikami, po zako?czeniu
korzystania z cz??ci strony lub aplikacji, do których jeste? zalogowany, koniecznie si?
wyloguj, czyli "wyjd?" ze swoich ustawie?, aby nikt nie móg? ich podejrze?;
dane podane przez ciebie przy rejestracji znasz tylko ty i Rejonowe Przedsi?biorstwo
Komunalne Spó?ka z o.o.. Z naszej strony gwarantujemy, ?e nikomu nie zostan?
ujawnione, ty te? zachowaj ostro?no?? w udost?pnianiu ich osobom trzecim;
zdarza si?, ?e osoby korzystaj?ce z sieci chc? "wyci?gn??" od ciebie informacje na twój
temat i u?y? ich przeciwko tobie b?d? innym osobom. Mog? to czyni? np. z ch?ci zysku
lub, w ich mniemaniu, dla dobrej zabawy. Zachowaj ostro?no??. Upewnij si?, kim jest
osoba, która pyta ci? o dane osobowe, jak? reprezentuje instytucj?. Pami?taj, ?e to
w?a?nie ciebie chroni ustawa o ochronie danych osobowych.
Pozdrawiam
Administrator strony Rejonowego Przedsi?biorstwa Komunalnego Spó?ka z o.o.
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