
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Od 25 maja 2018 roku zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. "RODO", "GDPR" lub "ogólne rozporządzenie o ochronie
danych").

Mając to na uwadze MZK w Krotoszynie Sp. z o.o. informuje o zasadach przetwarzania danych w
związku z korzystaniem z Biuletynu Informacji Publicznej MZK w Krotoszynie Sp. z o.o. (dalej
również jako BIP), w szczególności z formularza kontaktowego udostępnionego na niniejszej stronie
oraz zasadach, na jakich odbywa się przetwarzanie tych danych, w tym informacji zbieranych przy
okazji Twojej wizyty na stronie BIP MZK w Krotoszynie Sp. z o.o.

Jakie dane zbieramy podczas Twojego kontaktu z nami?
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie
internetowej przekazujesz nam swoje dane osobowe: imię, nazwisko oraz dane kontaktowe
wskazane przez Ciebie (np. adres e-mail, numer telefonu). Podane przez Ciebie dane
wykorzystujemy w celu realizacji zadań w związku ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości i
ochrony prawnej powierzonej Sądowi Rejonowemu Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu oraz
realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

MZK w Krotoszynie Sp. z o.o. stosuje odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez formularze
kontaktowe dostępne na stronie, w tym szyfrowane połączenie (certyfikat SSL).

Jakie dane zbierane są automatycznie ?
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące
Twojej wizyty, np. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, odwiedzone strony
naszego serwisu www. MZK w Krotoszynie Sp. z o.o. nie wykorzystuje tych danych do celów innych
niż poprawne wyświetlanie treści strony Biuletynu Informacji Publicznej. Dane te mają charakter
zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę BIP MZK w
Krotoszynie Sp. z o.o.

Jak możesz poinformować nas o zmianie danych?
Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć. Wszystkie dane uzyskane
automatycznie nie zawierają cech identyfikujących konkretną osobę i pozostają do wglądu MZK w



Krotoszynie Sp. z o.o. Dane te mogą zostać użyte wewnętrznie do wykonywania statystyk
odwiedzin oraz analizy najczęściej odwiedzanych linków celem podwyższenia funkcjonalności
strony.

Jakie ciasteczka ("Cookies") wykorzystuje nasza strona?
Nasza strona internetowa wykorzystuje ciasteczka, które identyfikują użytkownika tylko w celu
poprawnego działania strony tzn. strona internetowa potrzebuje konkretnej informacji o Twoim
urządzeniu, np. rozdzielczości ekranu, preferowanej kolorystyce czy dostępnych czcionkach, żeby
dostosować działanie strony do Twojego urządzenia i zapewnić jej poprawne działanie.

Mechanizm ten nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach
serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych
danych osobowych, ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Nasza strona wykorzystuje następujące pliki Cookies:

Wykorzystywane pliki Cookies na stronie MZK Krotoszyn

Nazwa Ciasteczka Czas wygaśnięcia pliku cookie Opis i zastosowanie pliku
cookie

PHPSESSID Po zakończeniu sesji

Przechowuje identyfikator
sesji. Jest niezbędny do
przechowania informacji o
fakcie obecności w serwisie.

_ga 2 lata

Jest to zewnętrzny plik cookie
Google Analytics służący do
rozróżniania użytkowników na
potrzeby gromadzenia
informacji dot. odwiedzin na
stronie. Pomaga on nam
identyfikować obszary
witryny, które wymagają
udoskonalenia. Plik cookie
„_ga” nie pozwala MZK w
Krotoszynie Sp. z o.o. na
identyfikację osobową
użytkownika, ponieważ nie są
śledzone żadne informacje
ani dane osobowe.



Nazwa Ciasteczka Czas wygaśnięcia pliku cookie Opis i zastosowanie pliku
cookie

_gat 1 dzieńni

Jest to zewnętrzny plik cookie
Google Analytics, który jest
wykorzystywany przez Google
Analytics do monitorowania
wskaźnika zapytań w
odniesieniu do własnych
serwerów. Pomaga on nam
identyfikować obszary strony
MZK w Krotoszynie Sp. z o.o.,
które wymagają
udoskonalenia. Plik cookie
„_gat” nie pozwala MZK w
Krotoszynie Sp. z o.o. na
identyfikację osobową
użytkownika, ponieważ nie są
śledzone żadne informacje
ani dane osobowe.

_gid 1 dzień

Jest to zewnętrzny plik cookie
Google Analytics, który służy
do odróżniania
poszczególnych sesji
(odwiedzin). Plik ten jest
odnawiany każdorazowo po
przesłaniu danych do Google
Analytics. Plik cookie „_gid”
nie pozwala MZK w
Krotoszynie Sp. z o.o. na
identyfikację osobową
użytkownika, ponieważ nie są
śledzone żadne informacje
ani dane osobowe.



Nazwa Ciasteczka Czas wygaśnięcia pliku cookie Opis i zastosowanie pliku
cookie

collect Po zakończeniu sesji

Plik pixel służy do przesyłania
danych do Google Analytics
na temat urządzenia, z
którego osoba odwiedzająca
korzysta, jej zachowania oraz
do śledzenia jej aktywności
na wszystkich urządzeniach, a
także kanałach
marketingowych. Jest to plik,
który ma na celu pomoc w
gromadzeniu danych
statystycznych na temat
korzystania z witryny.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych, tj. przeglądarka internetowa,
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.
Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików
Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować
o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Brak zmiany
tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu Cookies.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Zmiany naszej polityki prywatności
MZK w Krotoszynie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez
opublikowanie jej nowej treści na stronie internetowej MZK w Krotoszynie Sp. z o.o.

Gdzie znajdziesz więcej informacji o przetwarzaniu danych
osobowych?
Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych znajduje się w zakładce Ochrona danych
osobowych (RODO).

/mzk/rodo
/mzk/rodo

