
POLITYKA PRYWANOŚCI 
 
1. Korzystając ze strony Biuletynu Informacji Publicznej, użytkownik wyraża zgodę na poniższe warunki 
polityki prywatności. Zapewniamy, że Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikowi ochrony 
prywatności odpowiadającej standardom określonym w przepisach prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej. 
2. Pliki cookies są wykorzystywane m.in. w celu: 

1) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika. 
2) optymalizacji strony z uwagi na rodzaj urządzenia na którym strona jest wyświetlana (np. laptop, 
komputer PC, smartfon, itp.) 
3) tworzenia statystyk mogących zrozumieć potrzeby Użytkownika. 
4) zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych danych osobowych. 

3. Podczas korzystania z serwisu Biuletynu Informacji Publicznej zbierane mogą być również dane 
dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Są to dane 
statystyczne pozwalające na przykład reagować na zmieniające się trendy rynkowe i dostosowywać witrynę do 
Państwa potrzeb. 
4. Dane pozyskane z cookies nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników 
pozyskanymi podczas rejestracji konta użytkownika w serwisie BIP. 
5.  Wszystkie dane umieszczone w bazie Administratora serwisu są przechowywane  i odpowiednio 
chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie ogólnym rozporządzeniem 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników serwisu oraz w 
przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania 
danych osobowych. 
7. Strona Biuletynu Informacji Publicznej zawiera również odnośniki do innych stron www. Nie możemy 
ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by 
po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności 
dotyczy tylko Biuletynu Informacji Publicznej udostępnianego przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego (adres siedziby: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) 
8. Jeżeli uważasz, że wykorzystanie plików cookie narusza Twoją prywatność w każdej chwili możesz je 
wyłączyć zarówno dla pojedynczej witryny, jak również dla wszystkich stron za pomocą ustawień danej 
przeglądarki internetowej. 
9. Administrator strony informuje, że ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików cookies na Naszej 
stronie przez użytkownika, może wpłynąć na funkcjonalność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. 
10. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie 
modyfikacje do powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. 
11. Podstawa prawna 

1) Rozporządzenie 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. 

2) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

3) Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 


