POLITYKA PRYWATNOŚCI
Rządowe Centrum Legislacji szanuje prywatność użytkowników serwisu Rządowy
Proces Legislacyjny. Zależy nam, aby każdy wiedział, jak może chronić swoją
prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności.
1) Korzystanie z serwisu Rządowy Proces Legislacyjny oznacza, że akceptują
Państwo zasady polityki prywatności.
2) Gromadzimy:
•

dane osobowe podawane przez użytkowników korzystających z formularzy
rejestracyjnych.

•

informacje zapisane w systemie w trakcie korzystania z serwisu, na przykład:
− informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie
zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę
i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki,
język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki
cookies,
− adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany
niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można
np. określić kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią,
− pliki cookies (tzw. ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez
serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty
(komputer, smartfon itp.).

Używamy plików cookies, aby:
•

ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny – pliki cookies rozpoznają
urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

•

tworzyć anonimowe statystyki serwisu – dzięki temu możemy lepiej poznać
oczekiwania naszych użytkowników i rozwijać serwis tak, by był on jeszcze
bardziej przyjazny.

Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie
plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika. Jednak
internauci mogą samodzielnie zarządzać tymi plikami, w tym zablokować je.

Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję odrzucania plików cookies (sposób
wyłączenia obsługi plików cookies można znaleźć w instrukcji obsługi (pomocy)
danej przeglądarki), ale wtedy niektóre funkcje serwisu mogą nie działać
poprawnie.
3) Przestrzegamy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
4) Administratorem
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w Warszawie, al. J.Ch. Szucha 2/4.
5) Zbierane dane wykorzystujemy do zapewnienia określonych usług naszym
użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do
ochrony serwisu Rządowy Proces Legislacyjny i naszych użytkowników.
6) Dane osobowe podawane w formularzach rejestracyjnych służą wyłącznie do
przeprowadzania akredytacji online. Mogą być one udostępniane podmiotom
współpracującym przy organizacji danego wydarzenia.
7) Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich edycji.
Na jego życzenie przestajemy gromadzić i przetwarzać jego dane lub usuwamy je.
8) Ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez
użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego
dokładamy starań, aby chronić system teleinformatyczny Rządowy Proces
Legislacyjny przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy
nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji.
Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia
szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy
jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je
przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w polityce prywatności.
9) Umieszczamy w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny linki do innych stron
Rządowego Centrum Legislacji. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami
obowiązującymi na naszych stronach internetowych.
10) Jeśli zmienią się zasady polityki prywatności obowiązującej w serwisie Rządowy
Proces Legislacyjny, niezwłocznie zamieścimy odpowiednie modyfikacje na tej
podstronie.

