DÓM POWOÓCY SPOŁECZNE
DZIAŁ ORL
£ACYJNO-ADAINISTRACYJNY
Psary ul Kaliska 3
(3)
5 Sieroszewice

tel fax 62 739 60 84, 730-63-15
Polityka prywatności

Operatorem Serwisu www.dpspsary.pl oraz www.bip.dpspsary.pl jest Dom Pomocy Społeczne
j

w Psarach, ul. Kaliska 3, 63-405 Sieroszewice.
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serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następują
cy
sposób:
— Poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzu kontaktowym.
— Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
— Poprzez gromadzenie logów serwera wwwprzez operatora hostingowego Kylos Sp. z o.o.
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
Serwis możezapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres
IP).
Serwis korzysta z plików Cookies.
Dom Pomocy Społecznej w Psarach stosuje odpowiednie zabezpieczenia organizacy
jne
i techniczne w celu zabezpieczenia przed ingerencją osób trzecich w prywatność Użytkowników.
Korzystanie z serwisu jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zwiększa
ochronę transmisji danych w sieci Internet.
W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkown
ikom
bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu
w
Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od
innych
podmiotów, na których politykę prywatności nie ma wpływu DPS w Psarach. Zaleca się, aby
przed
skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy,
każdy
Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzyst
ywania
plików Cookies danej strony lub serwisu.
Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem serwisu
jest Dom Pomocy Społecznej, reprezentowany przez Dyrektora, zwany dalej administratorem
z siedzibą w Psarach przy ulicy Kaliskiej 3, 63-405 Sieroszewice, nr tel. (62) 739-60-84, 739-63-15
,
e-mail: sekretariat dpspsary.
10. Kontakt z inspektorem ochrony danych u administratora: Psary, ul. Kaliska 3, 63-405
Sieroszewice,
nr tel. (62) 739-60-84, 739-63-15, e-mail: .
11. Przetwarzanie danych osobowych:
— Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzyst
ane
w celu ustalania dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz w celu
udzielenia odpowiedzi na skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zapytanie
przez Użytkownika.
— Zebrane dane mogązostać udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymani
a
na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub podmiotom z którymi została zawarta
umowapowierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmiotom serwisującym system
informatyczny).
— Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę
przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania. Szczegóły
określają odpowiednie klauzule znajdujące się w zakładce RODO.

