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POLITYKA PRYWATNOŚCI & COOKIES 

Wszelkie prawa do zawartości oficjalnego serwisu Straży Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim są zastrzeżone.  

Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu pod 

warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących 

do Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim. Żadna część serwisu nie może być w całości 

lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób 

modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Komendanta Straży 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim. 

Ochrona prywatności Użytkowników serwisu ma dla straży bardzo duże znaczenie. Poniżej 

zostało przedstawione wyjaśnienie, jakie dane są gromadzone w ramach serwisu oraz jakie 

obowiązują zasady ich przetwarzania oraz wykorzystywania. Ograniczamy wykorzystanie 

i zbieranie informacji o użytkownikach serwisu do niezbędnego minimum wymaganego 

do świadczenia usług na najwyższym poziomie. 

Informacje ogólne 

Celem serwisu jest dostarczenie Użytkownikowi rozwiązań, które pozwalają na realizację 

w pełni bezpiecznych usług online, z jednoczesnym poszanowaniem zasad poufności 

i nieujawniania ich innym podmiotom, chyba że na postawie wyraźnego upoważnienia 

otrzymanego od Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa. 

Referat Straży Miejskiej będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika tylko w celu w jakim 

je otrzymał. 

W celu ułatwienia korzystania z serwisu jest wykorzystywana technologia cookies. 

Cookies 

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika 

(komputer lub inne urządzenie) podczas przeglądania serwisu, pozwalające pozyskać 

informacje na temat tego w jaki sposób Użytkownik korzysta z serwisu, tak aby dopasować 

serwis do potrzeb i preferencji konkretnego Użytkownika oraz aby zapewnić jego właściwe 

funkcjonowanie. 

Zasady działania Cookies 

Zapisywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika poprzez serwer serwisu (zgodnie z art. 

173 ust. 1 i 2 ustawy prawo telekomunikacyjne). 

W przypadku gdy Użytkownik po raz kolejny odwiedza serwis, przeglądarka internetowa 

przesyła zapisane cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika z powrotem do serwisu, 

dzięki temu serwer rozpoznaje konkretnego Użytkownika i pamięta różne indywidualne 

elementy oraz preferencje. 
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Przechowywane pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym 

Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym na jego urządzeniu. 

Rodzaje wykorzystywanych plików Cookies 

Serwis korzysta z plików cookies, które zapisują informację na temat dokonywanych przez 

Użytkownika wyborów, co z kolei umożliwia dostosowanie serwisu do potrzeb konkretnego 

Użytkownika, np. poprzez zapamiętanie wybranego języka. 

Pozwalają na zbieranie informacji o tym jak często i ilu Użytkowników odwiedza serwis, tylko 

i wyłącznie w celach statystycznych, bez dokonywania identyfikacji Użytkowników. 

Pozwalają określić w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu, a tym samym dostarczają 

informacji na temat obszarów, które Użytkownik przeglądał, czasu który spędził na stronie, 

trudnościach, które się pojawiły, jak np. komunikaty o błędach, co pozwala utrzymać działanie 

serwisu na odpowiednim poziomie. 

Serwis używa plików cookies do tzw. targetowania, czyli takich, które zapamiętują informacje 

dotyczące korzystania z serwisu, aby dostarczać Użytkownikom materiałów dostosowanych 

do ich preferencji. 

Pliki cookies nie służą identyfikacji danych osobowych Użytkowników. 

Kontrola zapisywania plików Cookies 

Korzystanie z serwisu przez Użytkownika bez dokonania zmiany ustawień w przeglądarce 

internetowej w celu blokowania obsługi cookies, oznacza uzyskanie dostępu przez pliki cookies 

do urządzenia końcowego Użytkownika i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez 

Użytkownika na używanie plików cookies. 

Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z serwisu zablokować możliwość 

zapisywania plików cookies, poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies w swojej 

przeglądarce internetowej. 

W celu uzyskania informacji, co do możliwości zmiany ustawień obsługi plików cookies, 

należy skorzystać z instrukcji ustawień własnej przeglądarki internetowej, albo wyświetlić 

opcję pomoc aby dowiedzieć się jak dostosowywać lub zmieniać ustawienia przeglądarki. 

W celu ponownego uruchomienia obsługi cookies należy ponownie zmienić́ ustawienia 

przeglądarki. Zapisane pliki cookies mogą̨ być́ w większości przypadków usunięte przez 

Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej. 

Usunięcie bądź zablokowanie plików cookies może wpłynąć na sposób korzystania z serwisu, 

gdyż niektóre jego obszary mogą stać się nie w pełni dostępne dla Użytkownika 

i w konsekwencji może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych 

funkcjonalności serwisu. 
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ramach Referatu Straży 

Miejskiej 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu 

(tzw. RODO). Więcej szczegółów znajduję się pod linkiem: 

Odnośniki do innych stron 

Strona może zawierać odnośniki do innych stron „www”, które są własnością oraz 

są prowadzone przez niezależne jednostki Urzędu. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę 

z faktu, że Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim nie odpowiada za ścisłość, zawartość 

lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez stronę http://sm.ozarow-

mazowiecki.pl/. Wprowadzenie takiego odnośnika na Stronie nie wiąże się z braniem 

odpowiedzialności przez Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim za treść docelowej strony 

www. 

Kontakt 

Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, 

praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone 

są o wysłanie uwag na adres: strazmiejska@ozarow-mazowiecki.pl. 

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu internetowej Straży Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim akceptujecie Państwo zasady zawarte w polityce prywatności portalu: 

http://sm.ozarow-mazowiecki.pl/. 

Zmiany 

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie 

modyfikacje do powyższego zapisu. 

 


