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Załącznik nr 6 do dokumentu  

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 

Piotrków Trybunalski, dnia 09.11.2020 r. 

 

Stowarzyszenie „21” 
 

ul. Belzacka 20 B 

97-300 Piotrków Trybunalski 

 

 

NOTA PRAWNA 

DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH 

 

 
I 

[Cookies] 

W celu zoptymalizowania przeglądania stron internetowych: www.stowarzyszenie21.pl oraz 

www.piotrkowskialarmsmogowy.pl (zwanych dalej indywidualnie Stroną z uwagi na zastosowanie 

tożsamych rozwiązań informatycznych), Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, 

z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (z ang. ciasteczka).  

 

W ramach Strony oraz modułów ją wspomagających (czyli wtyczek oraz pluginów, zgodnie z ich 

definicją przyjętą dla projektu WordPress) mogą być stosowane dwa rodzaje cookies: 

- sesyjne, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu 

opuszczenia strony i/lub wyłączenia przeglądarki internetowej, 

- stałe, stanowiące pliki przechowywane w urządzeniu użytkownika przez czas określony w nim i/lub do 

momentu usunięcia go przez użytkownika. 

 

Strona może stosować również tzw. cookies wydajnościowe (zbieranie informacji o sposobie 

korzystania ze strony) oraz funkcjonalne (zapamiętywanie  ustawień użytkownika). Są to m.in.: cookies 

WordPress, cookies jQuery – działanie strony, cookies sesyjne oraz cookies na oznaczenie, że 

zaakceptowano politykę dotyczącą cookies. 

 

Przekierowania ze Strony do innych serwisów oraz źródeł, z których pochodzą materiały zamieszczane 

na tej stronie, mogą również używać cookies a także innych narządzi związanych z plikami cookies, 

śledzeniem i profilowaniem (np. media storage). W tym celu użytkownik musi zapoznać się z polityką 

prywatności lub  innym równoważnym dokumentem poszczególnych stron/serwisów, gdyż mogą one 

znacząco odbiegać od zasad działania cookies na tej stronie. 

 

Strona może również wykorzystywać na stałe lub czasowo pliki cookies w celu prawidłowego jej 

działania w kontekście korzystania z narzędzi analitycznych (Google Analytics), marketingowych 

(Facebook Custom Audiences), wtyczek społecznościowych (Facebook), systemu komentarzy, 

odtwarzacza wideo (YouTube) czy odtwarzacza podcastów. Szczegóły znajdziesz w polityce 

prywatności każdej z ww. usług dostępnej na stronach ich dostawców/właścicieli.  
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II 

[Google Analytics] 

Strona może korzystać z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się 

na moim uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu 

optymalizacji mojej strony internetowej. 

 

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu ze Strony. 

Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach 

Zjednoczonych i tam przechowywane. 

 

W ramach Google Analytics Strona nie gromadzi jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na 

identyfikację użytkownika. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają 

charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich ma dostęp usługa Google Analytics to, w 

szczególności: 

- informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzysta użytkownik, 

- podstrony, jakie przegląda użytkownik w ramach Strony, 

- czas spędzony na Stronie oraz na jego podstronach, 

- przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach Strony, 

- źródło, z którego użytkownik przechodzi do Strony. 

 

Ponadto, w ramach Google Analytics Strona może korzystać z następujących funkcji: 

- raporty demograficzne i zainteresowań, 

- remarketing, 

- funkcje raportowania o reklamach, user-ID. 

W ramach funkcji Strona nie gromadzi danych osobowych. Informacje, do jakich Strona może mieć  

dostęp to w szczególności: 

- przedział wieku użytkownika, 

- płeć, 

- przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości, 

- zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci. 

 

W celu korzystania z Google Analytics, Strona może implementować w kodzie Strony specjalny kod 

śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi 

Google Analytics. W każdej chwili można zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując 

dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu 

bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i 

poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google 

Analytics 360. 

 

Więcej szczegółów związanych z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, znajduje się pod 

adresami: 

- https://support.google.com/analytics/answer/6004245 ,  

- a także https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl . 
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III 

[Facebook i inne portale społecznościowe] 

Na Stronie mogą być również na stałe lub czasowo używane wtyczki i inne narzędzia społecznościowe 

udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook. 

Wyświetlając Stronę, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka użytkownika nawiąże bezpośrednie 

połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość 

wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i 

integrowana ze Stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka 

użytkownika wyświetliła Stronę, nawet jeśli nie posiada on profilu u danego usługodawcy czy nie jest u 

niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP użytkownika) jest przez przeglądarkę 

użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się 

w USA) i tam przechowywana. 

Jeśli użytkownik jest zalogowany do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten 

będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na Stronie do profilu użytkownika w danym 

serwisie społecznościowym. 

Jeśli użytkownik używa danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to 

odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i 

tam zachowana. 

Ponadto, informacje te ostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom 

dodanym jako kontakty użytkownika. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania 

i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa użytkownika w tym 

zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności użytkownika zostały 

opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców. 

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin 

na Stronie bezpośrednio profilowi użytkownika w danym serwisie, to przed wizytą na Stronie musi się 

on wylogować z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek 

stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokowanie skryptów. 

 

Polityka pn. Pliki cookie i pozostałe technologie pamięci dla serwisu Facebook dostępna jest pod 

adresem: https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/ . 

 

W każdym momencie korzystanie z plików cookies użytkownik może wyłączyć z poziomu przeglądarki 

internetowej. W tym celu należy skorzystać z opcji Pomocy używanej aplikacji i postępować zgodnie z 

instrukcjami producenta oprogramowania w tym względzie. 

 

IV 

[Wyrażenie zgody] 

Jeżeli użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz innych narzędzi w ramach 

korzystania ze Strony, musi kliknąć w przycisk potwierdzający akceptację, a jeżeli nie wyraża zgody na 

wykorzystywanie cookies oraz innych narzędzi w ramach korzystania ze Strony, użytkownik musi 

przerwać przeglądanie dostarczanych treści elektronicznych. Każda inna czynności użytkownika w 

powyższym zakresie inna niż akceptacja ze strony użytkownika lub jej brak, połączona z dalszym 

przetwarzaniem dostarczonych treści elektronicznych oznacza zgodę dorozumianą. 
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V 

[Dane osobowe] 

W zakresie szczegółowych gromadzenia danych osobowych należy zapoznać się ze szczegółowymi 

informacjami dotyczącymi zawartymi w dokumentach pn. INFORMACJA RODO DOTYCZĄCA 

FANPAGE’A NA PORTALU FACEBOOK oraz INFORMACJA RODO DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 

DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ . 

 

VI 

[Prawa autorskie] 

Strona (domena, układ programistyczny i funkcjonalny oraz treści merytoryczne) jest własnością 

autora, zgodnie z danymi zawartymi w Rejestrze WHOIS (szczegółowe dane ujęto w odrębnej umowie 

zawartej z Rejestratorem domeny). W powyższej sprawie można się skontaktować z autorem Strony 

bezpośrednio poprzez e-mail podany w zakładce KONTAKT. 

 

Publikowane treści, w tym treści multimedialne oraz ich układy na Stronie nie mogą być 

reprodukowane, powielane, rozpowszechniane ani wykorzystywane w jakikolwiek sposób i na żadnym 

nośniku bez zgody właściciela praw autorskich (w części lub całości). Jeśli użytkownik chce skorzystać z 

informacji z tej strony, lub zamieścić je na innej stronie lub opracowaniu, musi podać źródło oraz link 

do Strony. 

 

Na stronie mogą również znajdować się materiały objęte prawami autorskimi osób i podmiotów 

trzecich. Dalsze wykorzystanie tych materiałów użytkownik musi uzgodnić bezpośrednio z właścicielem 

praw autorskich. 

 

VII 

[Przeniesienie praw autorskich] 

Właściciel praw autorskich do materiałów na Stronie (zwanych dalej Przedmiotem) w zakresie całości 

autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych i ich nośników wraz z prawem zezwalania na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez użytkownika w zakresie przewidzianym w art. 50 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych obejmujący w szczególności następujące pola 

eksploatacji: 

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania 

Przedmiotu, w postaci cyfrowego zapisu Przedmiotu, zarówno poprzez umieszczanie 

Przedmiotu jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności 

pamięć USB, CD, DVD, czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera), jak również 

poprzez udostępnianie Przedmiotu jako produktu multimedialnego w sieciach 

teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie Przedmiotu na serwerze, 

jednostkach roboczych, w sieci Internet, Intranet, w sieci komputerowej, czy pamięci RAM); 

2) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania 

Przedmiotu w postaci materialnych nośników, w szczególności techniką drukarską, 

reprograficzną czy zapisu magnetycznego; 

3) prawa do rozpowszechniania Przedmiotu, zarówno w formie materialnych nośników, jaki i w 

postaci cyfrowej, przez publiczne wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne 

udostępnianie, czy elektroniczne komunikowanie Przedmiotu publiczności w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;  

4) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Przedmiot utrwalono przez 

wprowadzenie do obrotu, udzielenie licencji, użyczenie lub najem oryginału albo jego 

egzemplarzy, zarówno w formie materialnych nośników Przedmiotu jak i jego cyfrowej 

postaci. 
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NIE ZEZWALA na wykorzystanie Przedmiotu bez zgody właściciela. 

Powyższe dotyczy w szczególności: 

a. utrwalenia dzieła na nośnikach materialnych, niezależnie od systemu, formatu i standardu 

(karton laminowany, papier syntetyczny, papier powlekany, taśma filmowa, kasety, płyty, 

kompakty, CD-ROM, VHS, DVD, VCD, VOD, DCP, BRD, pliki MP3, MPEG-4, WMV i DiVX, Blue 

Ray, 4K, materiały poligraficzne, itp.) i dowolną techniką; 

b. zwielokrotnienia wszelkimi technikami i metodami, na wszelkich nośnikach, w tym: techniką 

filmową, telewizyjną, drukarską, cyfrową i optyczną – w dowolnej formie; 

c. wprowadzenia do obrotu; 

d. wprowadzenia do pamięci komputera i sieci multimedialnej oraz wszelkich innych nośników 

przetwarzania cyfrowego; 

e. publicznego odtwarzania, wykonywania, wyświetlania, w tym wyświetlania w kinach, nadań 

telewizyjnych za pomocą techniki przewodowej i bezprzewodowej zarówno przez stacje 

naziemne, kablowe, jak i za pośrednictwem satelity, nadawanie za pośrednictwem Internetu, 

reemitowanie, niezależnie od systemu, standardu i formatu (włączając w to reemisję 

równoczesną i integralną); 

f. publicznego odtwarzania utworów audiowizualnych na targach, wystawach, festiwalach 

i innych imprezach o podobnym charakterze; 

g. najmu i użyczenia nośników, na których dzieło utrwalono; 

h. równoległej i integralnej emisji dzieła, reemisji, nadawania integralnego i symultanicznego 

przez inną organizację telewizyjną; 

i. prawa do wykorzystania w połączeniach telefonicznych i innych nadaniach, w tym przekazach 

testowych, wizualnych, dźwiękowych i audiowizualnych (SMS, MMS, WAP, teletekst); 

j. prawa do opracowywania obrazu filmowego oraz fotosów związanych z dziełem; 

k. prawa do tłumaczenia dzieła na inne wersje językowe (napisy dialogowe, dubbing, lektor); 

l. prawa decydowania o wykonywaniu dalszych praw zależnych (kontynuacja); 

m. wykorzystania dzieła, jego elementów oraz fotosów w ramach umowy merchandisingu; 

n. w przypadku pojawienia się nowych możliwości technicznych dzieło będzie mogło być 

wykorzystane na nowych polach eksploatacji bez konieczności zawierania odrębnego 

porozumienia; 

o. sprzedaż gadżetów wykorzystujących dzieło lub jego elementy. 

Właściciel nie udziela komukolwiek prawa do rozporządzania i korzystania z Przedmiotu bez jego 

wyraźnej zgody. 

 

VIII 

[Charakter materiałów] 

Wszelkie materiały zamieszczone na Stronie mają wyłącznie informacyjny charakter i wyrażają jedynie 

osobiste opinie oraz stan wiedzy autorów o prezentowanych zagadnieniach. Strona, jej autorzy, 

właściciele oraz osoby współpracujące oraz w jakikolwiek sposób wpływające legalnie na jej 

autoryzowane treści nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek użycia 

materiałów umieszczonych na Stronie przez wszystkie osoby. W szczególności materiały na Stronie nie 

stanowią teorii naukowych czy też innych opracowań o charakterze naukowym. 

 

IX 

[Ochrona danych osobowych] 

Zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub 

możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do 

zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w 

szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o 
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lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających 

fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość 

osoby fizycznej; 

 

W ramach Strony, co do zasady nie gromadzi się danych osobowych, aczkolwiek jeżeli zajdzie taka 

potrzeba, to zostanie to jednoznacznie opisane na Stronie poprzez wskazanie celu zbierania danych 

osobowych oraz zakresu pozyskiwanych informacji. 

 

Szczegółowe zasady w powyższym zakresie zostały opisane w POLITYCE OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH, a w szczególności w dokumentach wskazanych w pkt V. 

 

Adres IP będzie uznawany za dane osobowe jedynie wówczas, gdy podmiot przetwarzający adres IP 

ma jednocześnie dostęp do danych łączących adres IP z innymi danymi identyfikującymi osobę. Do 

czasu, gdy podmiot przetwarzający nie uzyska pewności, że sam nie jest w stanie łączyć adresu IP  

z innymi danymi identyfikującymi osobę, powinien zabezpieczać adres IP tak jakby był on daną 

osobową. Powyższe czynności oraz inne w zakresie ochrony ruchu elektronicznego realizowane są 

przez dostawcę usług internetowych, którym jest https://cyberfolks.pl, czyli H88 S.A. z siedzibą w 

Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań - NIP: 7822622168, REGON: 364261632, KRS: 

0000612359, zgodnie z dokumentem dostępnym pod adresem: https://cyberfolks.pl/polityka-

prywatnosci/ . 


