
Polityka prywatności 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy: 

Administrator 

Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego 

ul. Mikołaja z Ryńska 8, 86-300 Grudziądz 

Tel. 56 46 2018 71, fax. 56 46 2018 71 wew. 42 

Inspektor Danych Osobowych: 

Małgorzata Smelkowska, e-mail: m.smelkowska@um.grudziadz.pl 

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w 

plikach cookies. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie 

pozwala na identyfikację użytkownika.  

Wykorzystywanie Plików „Cookies” 

Niniejsza strona wykorzystuje pliki „Cookies” do obsługi sesji stąd poniższe informacje dotyczące 

szczegółów wykorzystywania tych plików oraz możliwości ich zachowania bądź usuwania. Ciasteczka 

nie zawierają i nie przetwarzają żadnych danych osobowych.  

Czym jest plik „cookie”? 

Niewielkie zbiory informacji przesyłanych z serwera www na komputer użytkownika noszą nazwę 

plików „cookies” (po polsku „ciasteczka”). 

Nie są to programy komputerowe, a tylko niewielkie pliki zawierające informacje pozwalające 

witrynom internetowym przechowywać i udostępniać informacje dotyczące wzorców zapytań 

wpisywanych przez użytkownika do przeglądarek.  

Większość witryn internetowych wykorzystuje „cookies”, ponieważ stanowią one narzędzie służące 

wygodzie użytkownika. „Cookies” pozwalają witrynom dostarczać użytkownikowi indywidualnie 

dopasowane usługi (przykładowo zapamiętuje login, zachowując zakupione produkty w koszyku lub 

prezentując odpowiednią treść). 

Istnieje kilka różnych rodzajów plików „cookies”: 

- tymczasowe „cookies” (inaczej sesyjne) są usuwane gdy zamykana jest przeglądarka  

– „cookies” stałe, które nie są usuwane automatycznie, można usunąć je same bądź wygasają po 

pewnym czasie (zależnym od czasu zaproponowanego przez daną witryną). 

Użytkownik może ustawić przeglądarkę internetową w ten sposób, aby informowała, kiedy wysyłany 

jest plik cookies lub aby odrzucała wszystkie pliki cookies, jednak bez włączonej opcji obsługi plików 

cookies pewne funkcje naszej strony mogą nie działać. 

Dane nie podlegają profilowaniu.  
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Formie kontaktu i zakresie pozostawionych danych: 

Kontaktując się z CPDiPR metodami podanymi na stronie (adres e-mail, telefon) Użytkownik przekazuje 

nam swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przetwarzanie ich przez nas oraz oświadcza, że informacje 

podane przez niego są zgodne z prawda. 

Podstawa prawna – art. 6 i 9 RODO. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na 

zapytanie.  

Podstawa prawna:  

 Art. 6, art. 12 i 13 RODO; 

 Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 

 Art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. 

Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych 

przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i 

odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych. 

Podstawa prawna – art. 32 RODO.   

Uprawnienia Użytkownika: 

 prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania  

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

 prawo do przenoszenia danych 

 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli 

uprzednio Użytkownik wyraził taką zgodę 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), w 

związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych. Podstawa prawna – art. 7 ust. 3 

RODO. 

Akceptacja Warunków Korzystania z Serwisu WWW 

Korzystając z naszej strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na używanie plików „cookies” i 

akceptuje zasady zawarte w Polityce prywatności. Użytkownik może wyrazić zgodę na zastosowanie 

plików „cookies” poprzez ustawienia zapisane w przeglądarce internetowej. W przeciwnym wypadku 

należy opuścić naszą Stronę WWW.  

Zmiany  

Centrum Pomocy Dziecku i poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu zastrzega sobie prawo zmiany 

powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści Polityki prywatności na niniejszej 

Stronie internetowej.  

 


