
 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

W związku z prowadzeniem przez Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu 

Wprowadzać w Świat strony internetowej prosimy o zapoznanie się z poniższymi szczegółami 

dotyczącymi przetwarzania. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warsztat Terapii Zajęciowej przy 

Stowarzyszeniu Wprowadzać w Świat w Ustrzykach Dolnych, ul Gombrowicza 37, 38 – 700 Ustrzyki 

Dolne. 

Z administratorem można się skontaktować: 

 pisemnie pod adresem: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wprowadzać 

w Świat w Ustrzykach Dolnych, ul. Gombrowicza 37, 38 – 700 Ustrzyki Dolne; 

 drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 13 471 18 37; 

 drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: wtz.ustrzykidolne@op.pl lub 

biuro@wtzustrzykidolne.pl 

2. Inspektorem ochrony danych został wyznaczony Pan Robert Sochań, z którym można się 

kontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych: 

 pisemnie pod adresem: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wprowadzać 

w Świat w Ustrzykach Dolnych; 

 drogą telefoniczną pod numerem telefonu 13 471 18 37; 

 drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: iod@wtzustrzykidolne.pl  

3. W ramach prowadzonego serwisu internetowego nie gromadzimy i nie przetwarzamy danych 

osobowych. Poprzez prowadzenie przez Administratora serwisu internetowego należy rozumieć 

domene: wtzustrzykidolne.pl. 

4. Nasze serwisy mogą zawierać linki do serwisów innych podmiotów lub organizacji. Administrator 

nie ma wpływu na prowadzoną przez te podmioty lub organizacje politykę prywatności ich serwisów 

i nie ponosi za nią żadnej odpowiedzialności. 

5. W ramach prowadzonego serwisu, o którym mowa w pkt 3 niniejszej polityki, stosujemy pliki 

cookies (tzw. ciasteczka), które mają na celu: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu internetowego; 

2) ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych 

i statystycznych; 

3) zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony i innych preferencji 

użytkownika. 

Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Bez 

wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci 

Twojego urządzenia. Pamiętaj, że pliki cookies w żaden sposób nie umożliwiają identyfikacji twojej 

tożsamości, nie przetwarzają twoich danych osobowych oraz nie powodują zmian konfiguracyjnych 

w twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu z którego 

korzystasz. Brak zmiany ustawień w zakresie cookie oznacza, że będą one zamieszczone w twoim 
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urządzeniu końcowym, a tym samym Administrator będzie przechowywać informacje w twoim 

urządzeniu końcowym i uzyskiwać do nich dostęp. Użytkownik może sam, w każdej chwili zmienić 

ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu 

przez pliki cookies do urządzenia, z którego korzysta. Użytkownik w każdym momencie ma również 

możliwość usunięcia zapisanych na dysku jego urządzenia plików cookies. Można to zrobić np. 

poprzez wyczyszczenie plików z poziomu przeglądarki, z której użytkownik korzysta albo 

bezpośrednio usuwając je z folderu na dysku, w którym przeglądarka użytkownika je zapisuje. Więcej 

informacji o cookies możesz znaleźć na stronie wszystkoociasteczkach.pl. 

6. Masz prawo do zgłoszenia podmiotowi wykorzystującemu Twoje dane osobowe żądania dostępu 

do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Pamiętaj jednak, że 

nie w każdym przypadku możliwe jest zrealizowanie Twoich praw w odniesieniu do informacji 

zapisanych w plikach cookies. 

7. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych 

danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, 

a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 

zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów 

oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

8. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu 

i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 

9. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w codziennych działaniach Warsztatów 

Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wprowadzać w Świat zawarte są w klauzulach 

informacyjnych. 

http://wszystkoociasteczkach.pl/

