
Informacja w sprawie Ochrony Danych Osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 

59, 62-700 Turek. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 63 2896100; adresu e-

mail:poczta@miastoturek.pl; skrytki ePUAP: . 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony 

danych poprzez adres e-mail: iod@miastoturek.pl 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:  

o wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z 

realizowaniem zadań przez Urząd Miejski w Turku na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c Rozporządzenia; 

o wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z 

realizowaniem zadań przez Urząd Miejski w Turku na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. e Rozporządzenia; 

o rekrutacji, rezerwacji wizyt na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia; 

o zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia; 

o prowadzenia korespondencji, w tym korespondecji elektronicznej na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a lub c lub e Rozporządzenia. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane 

osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. 

Odbiorcami danych mogą być:  

o podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa; 

o podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, 

na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

(tzw. podmioty przetwarzające). 

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego 

wynikającego z przepisów prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje 

Ci:  

o prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

o prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

o prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 

o prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 

Rozporządzenia; 

o prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 

Rozporządzenia. 

7. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie 

zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w 

dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 



8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy Rozporządzenia. 

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w 

Urzędzie Miejskim  w Turku. Przy czym podanie danych jest:  

o obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; 

o dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu 

zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość 

realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy. 

10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 

formie profilowania. 

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie 

których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji) 

11. Pliki cookies i inne technologie 

Administrator informuje, że używa na stronach internetowych technologii cookies (plików 

tekstowych) oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach 

odwiedzanych przez użytkownika oraz jego aktywności. 

Cookies to maleńkie porcje informacji, zapisywane przez przeglądarkę. Cookie NIE ma 

żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z 

przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika 

(użytkownik anonimowy). Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu 

użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem 

użytkownika. 

 Termin „inne technologie” odnosi się do min. sygnałów nawigacyjnych w sieci web, pikseli 

oraz anonimowych tagów sieci reklamowych.  

Ponieważ reklamy i sygnały nawigacyjne sieci muszą być przekazywane do przeglądarki 

bezpośrednio z serwerów sieci reklamowych, sieci te mogą wyświetlać, edytować lub 

wprowadzać własne pliki cookie tak, jakby użytkownik prosił o stronę internetową z ich 

witryny. 

  

Rodzaje cookies 

 Bezpieczeństwo 

Informacje służące do zapewnienia bezpieczeństwa w celu wsparcia mechanizmów 

zapobiegających nadużyciom w serwisach internetowych, w tym także wycieku danych.  

  

Preferencje   



Funkcjonalne pliki cookies - informacje umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień 

użytkownika, np. w zakresie języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony 

internetowej, itp. 

  

Zaufani Partnerzy 

Administrator umożliwia innym podmiotom stosowanie cookies -  tzw. cookies podmiotów 

zewnętrznych - informacje przekazywane do Zaufanych Partnerów (dostawców usług, w 

szczególności wyszukiwania,  badania sieci Internet, itp.). 

  

Wtyczki Społecznościowe 

Informacje wspierające funkcje, zapewniające ważne informacje oraz treść zgodną z 

indywidualnymi potrzebami użytkownika, pochodzące z serwerów podmiotów prowadzących 

serwisy: 

-      Facebook, który umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski „Lubię to” i 

„Rekomenduj/Podziel się” powiązane z serwisem Facebook. W tym celu na odpowiednich 

stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku 

„Lubię to” lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, a także zamieszczając komentarz 

użytkownik loguje się do serwisu Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony 

prywatności Facebook, dostępne pod adresem: http://pl-pl.facebook.com/help/cookies  

-      Youtube, który umieszcza na stronach swojego serwisu klipy wideo udostępniane z 

serwisu YouTube. W tym celu na stronach umieszczany jest kod odwołujący się do 

serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo zgodnie z zasadami ochrony 

prywatności, dostępnymi pod adresem: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

-      Twitter, który umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski dodawania wpisów, 

które są powiązane z serwisem Twitter. W tym celu na stronach umieszczany jest kod 

odwołujący się do serwisu Twitter. Dodając wpis, użytkownik loguje się w serwisie 

Twitter, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności dostępne pod adresem: 

https://twitter.com/privacy 

  

Jak można zarządzać plikami cookies 

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. 

Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, 

Bezpieczeństwa i Preferencji, utrudni korzystanie ze stron internetowych, a w skrajnych 

przypadkach może uniemożliwić korzystanie z nich. 

  



Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w 

ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności 

tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie 

możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron 

internetowych. 

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, 

której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: 

 Internet Explorer 

 Chrome 

 Safari 

 Firefox 

 Opera 

Urządzenia mobilne: 

 Android 

 Safari 

 Windows Phone 

 Blackberry 

 

http://support.microsoft.com/kb/196955
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
http://support.apple.com/kb/PH5042
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp

