Polityka Prywatności
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie szanuje prywatność użytkowników odwiedzających
strony internetowe. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza tę witrynę, dokładnie wiedział, jak może
chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.
Korzystając z serwisu www.wiw.krakow.pl/ akceptuje Pan/Pani zasady Polityki Prywatności.


Metody zbierania danych.
Dane zbierane są dwoma metodami:

Dane podawane przez użytkowników w formularzach udostępnionych w niniejszym serwisie
internetowym.
Dla Państwa wygody udostępniamy formularze, w których pozostawiają Państwo, w celu
umożliwienia kontaktu, swoje dane osobowe, takie jak na przykład: imię, nazwisko, numer telefonu
lub adres e-mail. Dane te są wykorzystywane jedynie do:




nawiązania kontaktu związanego z zapytaniem lub komentarzem, na który
oczekujecie Państwo odpowiedzi,
przesyłania zamówionych wiadomości e-mail,

Wszelkie dane otrzymane przy pomocy niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie
na użytek własny Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie. Dane te nie będą
udostępniane innym urzędom, organizacjom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi
współpracownikami,
za
wyjątkiem
przypadków
określonych
przepisami
prawa.

Dane zbierane automatycznie i pliki cookies.
Podczas Państwa odwiedzin witryny Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie zbierane
są dane dotyczące wizyty, tj.:
- adres IP (każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres
IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią),
-pliki cookies (tzw. ciasteczka).

Wojewódzki Inspektoratu Weterynarii w Krakowie korzysta z narzędzia zewnętrznego Google
Analytics - systemu zbierającego, dane na temat użytkowników, którzy odwiedzają stronę. Możliwe
jest to przez umieszczenie na stronie specjalnego kodu JavaScript, który w momencie wejścia
użytkownika na stronę pobiera o nim istotne dane i przesyła je do Google Analytics. Pliki cookies są
tworzone przez narzędzie Google Analytics i za jego pośrednictwem zapisywane na komputerach
użytkowników. Dane zebrane za pośrednictwem plików cookies widzi tylko dostawca usługi – nie są
one udostępniane publicznie. Zestawienie takich danych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii

w Krakowie uzyskuje w formie raportów.
Podczas odwiedzin strony internetowej Google Analytics zbiera następujące dane:







Ilości unikatowych odsłon na stronie
Użytkownicy
Sesje i czas ich trwania
Dane demograficzne i raporty dotyczące użytkownika: wiek, płeć i kategorie
zainteresowań
Źródła wizyt i ich medium
Nazwa i język przeglądarki, dane dot. systemu operacyjnego i sprzętu
komputerowego na którym została otwarta strona.

Google nadaje również użytkownikowi UserID:
- Pole UserID, w którym można umieszczać trwały identyfikator oznaczający unikatowego
użytkownika, który nie umożliwia poznania tożsamości danej osoby.

Dane zbierane przez Google Analytics nie zagrażają bezpieczeństwu poszczególnych użytkowników
– odnoszą się bowiem do grupowych doświadczeń i działań oraz są wykorzystywane do planowania
i przeprowadzania działań promocyjnych w sieci.
Dla Państwa wygody serwis WWW używa plików cookies w celu dostosowania go do potrzeb
użytkowników, a także w celach statystycznych. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane
przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Stosowane
wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny internetowej do indywidualnych potrzeb
internautów.
Serwisy obce, do których czasem odsyłamy, mogą także używać plików cookies, które umożliwiają
logowanie się oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom
użytkownika.
W szczególności dotyczy to:





serwisu youtube.com – cookies zawierające preferencje użytkownika, oraz
zliczanie kliknięć (opisane są w Polityce
Prywatności: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/),
serwisów społecznościowych.

W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookies z twardego dysku
komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed
zapisaniem takiego pliku na dysku. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może
także uniemożliwiać działanie niektórych funkcji, np. zalogowania się na konto pocztowe. Brak
zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.
W najbardziej popularnych wyszukiwarkach internetowych ustawienia Cookies można zmienić
w następujący sposób:

Google Chrome:
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia
treści > Pliki cookie – należy wybrać odpowiednią opcję.
Internet Explorer:
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią
opcję.
Mozilla Firefox:
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
Opera:
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią
opcję.
Safari:
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.



Zabezpieczenia:
W celu ochrony przetwarzanych w serwisie www.wiw.krakow.pl danych stosowane są
różnorakie zabezpieczenia, takie jak firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia
szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostęp do danych przydzielany jest tylko
osobom i podmiotom, które są do tego upoważnione. Dane przetwarzane są tylko w celach
opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.



Zmiana Polityki Prywatności:
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie zastrzega sobie prawo zmiany
niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej na niniejszej stronie. Zmiany
w Polityce Prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania.



Kontakt:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie
ul. Brodowicza 13, 30-965 Kraków
tel. 12 293 1000
fax 12 293 1090
e-mail:wiw@wiw.krakow.pl

