Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność”
18-400 Łomża, ul. Księżnej Anny 25/25A
Tel/fax (86)218-54-05
www.sbmjednosc.com.pl
e-mail: biuro@sbmjednosc.com.pl

Polityka prywatności
Informacje ogólne
1.
2.

Operatorem strony www.sbmjednosc.com.pl jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego
“Jedność” ul. Księżnej Anny 25/25A, 18-400 Łomża
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu
w następujący sposób:
 poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzu ogłoszeniowym,
 poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”),
 poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego nazwa.pl.

Informacje w formularzu
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika takie jak imię i nazwisko,
e-mail, telefon kontaktowy.
Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres
IP).
Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu świadczenie usług za pośrednictwem strony
internetowej.
Podstawą przewarzania danych w celu świadczenia usług są art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność
danych do świadczenia usług, art. 6 ust. 1 lit c) RODO – niezbędność danych do wypełnienia
obowiązku prawnego oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO - prawnie uzasadnione interesy administratora;
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - dobrowolna zgoda;
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt z wyznaczonym przez nas
Inspektorem Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez
e-mail: inspektor@sbmjednosc.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia
prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym
na podstawie właściwych przepisów prawa.

Informacja o plikach cookies
1. Witryna www.sbmjednosc.com.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane
przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy
przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego
łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie
serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych
witryn.
2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju
systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.
3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu,
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach serwisu;
 pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania
ze stron internetowych serwisu;
 „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub
regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
4. Mają Państwo możliwość w każdej chwili wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia
cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
Jak wyłączyć ciasteczka w poszczególnych przeglądarkach internetowych:






Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari
Opera

Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć w serwisie:
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
Logi serwera
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie
serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w
celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 czas nadejścia wiadomości,
 nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku
gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 informacje o przeglądarce użytkownika,
 Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

