Polityka Prywatności i Cookies
Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu WWW dostępnego pod adresem:
http://fundacja.cieszyn.pl , którego operatorem jest Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego z
siedzibą przy ul. Bielska 4 w Cieszynie (w skrócie zwana FZŚC). Z polityki prywatności
dowiesz się, w jaki sposób przetwarzamy informacje na Twój temat, w tym dane osobowe i
ciasteczka, czyli tzw. pliki cookies.
Ochrona prywatności
Jako FZŚC kładziemy ogromny nacisk na poszanowanie prywatności użytkowników
odwiedzających nasze serwisy. Staramy się nie identyfikować naszych użytkowników, a
zbierane w dziennikach logów dane wykorzystywane są wyłącznie do administrowania
serwisem. Oświadczamy również, że wyłącznym administratorem danych, w tym danych
osobowych w serwisie: http://fundacja.cieszyn.pl jest FZŚC.
Kontakt z nami
Jeśli masz pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, Polityki Prywatności, a
także jeżeli chcesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz
się skontaktować z nami drogą e-mail: fundacja@netus.pl .
W jakim celu przetwarzamy dane
Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są
wykorzystywane w celu administrowania serwisem. Nie łączymy powyższych danych z
konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis. Pliki z logami mogą być analizowane
m.in. w celu określenia częstotliwości odwiedzin konkretnych serwisów oraz znalezienia i
identyfikacji potencjalnych błędów.
Serwis posiada certyfikat SSL, dzięki czemu miejsca logowania i wprowadzania danych
osobowych są chronione w warstwie transmisji; dane osobowe i dane logowania,
wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być
odczytane jedynie na docelowym serwerze.
Stosowane techniki marketingowe
Operator wykorzystuję analizę statystyczną ruchu na stronie z wykorzystaniem narzędzia
Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA), jednocześnie nie dochodzi do przekazania
żadnych danych osobowych przez Operatora do operatora usługi Google Analytics. Wszelkie
przekazywane informacje są zanonimizowane, czyli przekształcone w sposób
uniemożliwiający przyporządkowanie poszczególnych informacji do określonej lub możliwej
do zidentyfikowania osoby fizycznej. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w
urządzeniu końcowym użytkownika.Każdy użytkownik może przeglądać oraz edytować
informacje wynikające z plików cookies w ustawieniach reklam Google:
https://www.google.com/ads/preferences/.
Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów
reklamowych do zachowania użytkownika na stronie. W procesie tym nie dochodzi do
wykorzystywania danych osobowych użytkownika w celu jego śledzenia i przekazania tych
danych przez Operatora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań
jest włączona obsługa plików cookie.
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Operator korzysta z piksela Facebooka. Poprzez wykorzystanie tej technologii serwis
Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana
korzysta z Serwisu. Operator nie przekazuje żadnych danych osobowych serwisowi
Facebook, sam Facebook bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest
administratorem. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym
użytkownika.
Pliki Cookies
Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane
informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych
Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 utrzymanie sesji użytkownika Serwisu, dzięki której na urządzenie użytkownika
przesyłane są aktualne dane ze strony operatora systemu;
 realizacji celów określonych powyżej w części „Stosowane techniki marketingowe”.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie przechowują pliki cookies w urządzeniu
końcowym użytkownika. Każdy użytkownik może to zmienić w ustawieniach dowolnej
przeglądarki poprzez usuwanie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie
plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja
przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane
mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności
dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą
w USA)
Jak wyrażać i cofać zgodę na pliki cookies?
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. W celu ułatwienia tego działania zebraliśmy listę instrukcji najpopularniejszych
przeglądarek internetowych :
1) Edge
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browserhistory
2) Internet Explorer
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https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internetexplorer
3) Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
4) Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefoxdesktop?redirectlocale=pl&redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4
%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek
Twoje prawa
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, jeśli dane przetwarzane były na podstawie zgody, w przeciwnym razie
zakończenie przetwarzania realizowane będzie realizowane na podstawie innych przepisów.
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie danych jest dobrowolne, jednak musisz pamiętać, że w wielu przypadkach nie
będziemy mogli świadczyć dla Ciebie określonych usług.
Zawartość strony
Wszelkie treści oraz zdjęcia, grafiki, schematy, wykresy itp. zamieszczone na stronie oraz
przesyłane w formie newsletteru stanowią przedmiot praw Fundacji, oraz podlegają ochronie
prawami autorskimi i własności intelektualnej.
Prosimy o niekopiowanie, nierozpowszechnianie, niepublikowanie i nieprzetwarzanie
zawartości strony w części oraz w całości. Na wykorzystywanie treści oraz pozostałych
materiałów musicie uzyskać naszą pisemną zgodę.
Odnośniki do innych stron
Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do stron internetowych należących do
FZŚC. Nie przyjmujemy na siebie odpowiedzialności za zawartość innych stron
internetowych, a Polityka Prywatności nie ma zastosowania do żadnych stron, do których
linki zamieszczamy.

