POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
1.

Kwestie związane z prywatnością i bezpieczeństwem są dla Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. istotnym elementem prowadzonej działalności.

2.

Wszelkie informacje (również dane osobowe) są przetwarzane w Spółce zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

3.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.
z siedzibą przy Alei Wojska Polskiego 7a, kod pocztowy 07-410 Ostrołęka, reprezentowany przez Zarząd.

4.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jest nim Pan Piotr Podedworny. Z Inspektorem
Ochrony

Danych

może

Pani/Pan

skontaktować

się

we

wszystkich

sprawach

związanych

z przetwarzaniem swoich danych osobowych, w szczególności w zakresie wykonywania przez Panią/Pana
przyznanych Pani/Panu na mocy RODO uprawnień. Z IOD można skontaktować się:

5.

1)

wysyłając e-mail na adres: biuro@opkostroleka.pl;

2)

osobiście w siedzibie administratora.

Stosowane w Spółce mechanizmy bezpieczeństwa, zapewniają ochronę jak również prywatność każdej
osobie fizycznej, której dane są przetwarzane.

6.

Prowadzona przez Spółkę strona internetowa pod adresem: www.opkostroleka.pl, wykorzystuje pozyskane
od Użytkownika Pliki Cookies.

7.

Pliki Cookies – potocznie zwane „ciasteczkami”, są to niewielkie pliki zapisywane i przechowywane na
urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie, tablecie, itp.) Użytkownika, który odwiedza różne strony
internetowe.

8.

W chwili obecnej Spółka wykorzystuje „ciasteczka” do:
1)

optymalizacji wyświetlania strony internetowej – przyśpieszają wyświetlanie strony oraz
dopasowują np. wielkość wyświetlanej strony do urządzenia użytkownika z którego nastąpiło
połączenie.

2)

prowadzenia działań analitycznych mających na celu przede wszystkim wskazanie stosowanych
przez użytkowników funkcjonalności strony internetowej.

3)

zapewnienia bezpieczeństwa, np. poprzez wykrywanie nadużyć w zakresie uwierzytelniania
w ramach logowania się do strony internetowej.

9.

Strona internetowa Spółki mieszcząca się pod adresem: www.opkostroleka.pl nie posiada formularza
kontaktowego oraz nie profiluje użytkowników pod kątem świadczonych usług (nie wyświetla reklam)

10.

Zaufani partnerzy firmy Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.:
1)

Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się
więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy

2)

Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej
o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php

