Polityka Prywatności
Zasady użytkowania i polityka prywatności serwisu www
Wszelkie prawa do zawartości oficjalnego serwisu Miasta Piotrków Trybunalski www.piotrkow.pl są
zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów
portalu Miasta Piotrków Trybunalski pod warunkiem nienaruszania praw autorskich, praw o
rejestracji znaków należących do Urzędu Miasta Piotrków Trybunalski oraz podania źródła:
www.piotrkow.pl. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach
komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystana
bez uprzedniej zgody Urzędu Miasta Piotrków Trybunalski.
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przywiązuje szczególną wagę do poszanowania
prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *piotrkow.pl. W naszym serwisie nie
gromadzimy twoich danych osobowych. Pliki cookies nie łączą się z żadnymi innymi danymi, a
zwłaszcza z danymi osobowymi. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są
przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony. Dlatego masz pewność, że gdy korzystasz z serwisu
www.piotrkow.pl, zachowujesz anonimowość.
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego www i przekazujesz nam swoje
dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp. to dane te wykorzystywane są w celu
kontaktowym – sporządzeniu odpowiedzi na pytanie.
W przypadku danych gromadzonych przez formularze masz możliwość usunięcia lub modyfikacji
tych danych, poprzez przesłanie na adres rzecznik@piotrkow.pl informacji w jakim zakresie należy
zmodyfikować lub usunąć te dane. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego TUTAJ, natomiast akt prawny "Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych" TUTAJ. .
Odnośniki do innych stron
Strona może zawierać odnośniki do innych stron WWW, które są własnością oraz są prowadzone
przez niezależne jednostki. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że Miasto Piotrków
Trybunalski nie odpowiada za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki
prowadzą przez Stronę. Wprowadzenie takiego odnośnika na Stronie Miasta Piotrków Trybunalski
nie wiąże się z braniem odpowiedzialności przez Miasto Piotrków Trybunalski za treść docelowej
strony WWW.
Jakie informacje o użytkownikach gromadzi serwis www.piotrkow.pl i w jaki sposób je
wykorzystuje?
Adresy IP
Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego
serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP jest
wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających
witrynę (np. informacje o regionie, lub inne wykorzystywane przez Google Analytics ). Informacje te
w żaden sposób nie są łączone z danymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług
świadczonych przez serwis www.piotrkow.pl
Mechanizm Cookies
Serwis Miasta Piotrków Trybunalski www.piotrkow.pl wykorzystuje cookies wydajnościowe, aby

dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom użytkowników oraz w celach
statystycznych: cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny piotrkow.pl i bom.piotrkow.pl.
Cookies sesyjne phpsessid (wygasają po zakończeniu sesji). Cookie atuvc - trwały plik cookie o
okresie przechowywania 2 lata generowany przez wtyczkę przycisków serwisów społecznościowych
AddThis - zobacz politykę prywatności i cookie AddThis oraz cookie atssc - trwały plik cookie o
okresie przechowywania 2 lata generowany przez wtyczkę społecznościową serwisu facebook.com zobacz politykę prywatności i cookie facebook dotyczą wtyczki udostępniającej zawartość treści
strony na Facebook.com . Informacje zbierane w czasie badania nie są ujawniane jakimkolwiek
podmiotom trzecim ani w formie przetworzonej, ani w postaci danych źródłowych. W przeglądarce
internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza
akceptację dla stosowanych tu cookies. Jak wyłączyć pliki cookie? Instrukcja w pliku do pobrania
poniżej. Flash cookies - serwis WWW firmy Adobe zawiera informacje o sposobie usuwania i
wyłączania plików cookie odtwarzacza Flash w konkretnych domenach:
www.adobe.com/products/flashplayer/security. Natomiast umiesczony na stronie piotrkow.pl
odtwarzacz w serwisie youtube.com – może także używać cookies zawierające preferencje
użytkownika, oraz liczydło kliknięć (opisane w polityce prywatności
https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/?fg=1)
Należy pamiętać, że ograniczenie korzystania z plików cookie odtwarzacza Flash prawdopodobnie
wpłynie na działanie aplikacji opartych na technologii Flash, zaś wyłączenie plików cookie
odtwarzacza Flash na stronach www Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uniemożliwi
odtwarzanie większości treści video.
Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne
zestawienia statystyczne i nie są ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o
oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na
identyfikację pojedynczych użytkowników serwisu Miasta Piotrków Trybunalski , Pasaż K.
Rudowskiego 10 (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Kontakt i newsletter
Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności,
praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o
wysłanie uwag pod adres: rzecznik@piotrkow.pl W przypadku chęci wypisania się z listy
newslettera (wykorzystywany przez UM do wysyłania maili z informacjami dot. działalności urzędu)
należy wysłać e-mail pod adres: newsletter@piotrkow.pl lub rzecznik@piotrkow.pl w treści wpisując
informację o rezygnacji z subskrypcji.
Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisów internetowych Urzędu Miasta Piotrków Trybunalski
akceptujecie Państwo zasady zawarte w polityce prywatności portalu www.piotrkow.pl
Dostawca hostingu: home.pl S.A.

