Polityka prywatności
I. Definicje
1. Administrator – oznacza Biuro Planowania Przestrzennego Miasta, ul. Karola
Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin, NIP: 851-27-11-820, REGON: 812-10-37-11.
2. Cookies – oznacza dane informatyczne generowane przez Serwis, które są
zapisywane, odtwarzane i przechowywane w postaci małych plików tekstowych
na urządzeniu Użytkownika.
3. Serwis – oznacza stronę internetową prowadzona przez Administratora, a która
dostępna jest pod adresem: https://bppm.szczecin.pl.
4. Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis.

II. Zasady ogólne
1. Administrator informuje użytkownika Serwisu o realizacji nałożonego obowiązku
informacyjnego istniejącego w przypadku zbierania danych osobowych z godnie z
art. 13, 14 i 15 rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Administrator deklaruje iż prowadzony Serwis nie gromadzi danych osobowych, a
pliki Cookies wykorzystywane są tylko do prawidłowego działania systemu
zarządzania treścią.
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3. Treści prezentowane w serwisie mają charakter czysto poglądowy i nie mogą
stanowić prawa polskiego i międzynarodowego. Treści te wolne są od materiałów
nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej. Serwis nie
rozpowszechnia materiałów o treści pornograficznej, treści nagannych moralnie i
uważanych powszechnie za nieetyczne.

III. Prawo autorskie
1. Wszelkie prawa do zawartości są wyłącznie zastrzeżone dla właściciela Serwisu.
Użytkownik ma prawo do przeglądania, pobierania oraz drukowania całych stron
lub fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o
rejestracji znaków należących do Miasta Szczecin oraz Biura Planowania
Przestrzennego Miasta. Serwis w części lub całości, nie może być kopiowany,
rozpowszechniany i modyfikowany w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody
Biura Planowania Przestrzennego Miasta.

IV. Pliki Cookies
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa także sposób przechowywani i dostępu do
plików informacji znajdujących się w pamięci urządzenia Użytkownika za pomocą
plików Cookies, przez Administratora.
2. Zastosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla użytkownika.
Pliki te wolne są od oprogramowania szpiegującego czy wirusów. Nie
przechowywane są w nich dane pozwalające na identyfikację użytkownika.
3. Administrator wykorzystuje dwa typy Cookies:
a) Cookies sesji: pliki tego typu zapisywane są na Urządzeniu Użytkownika i
pozostają tam do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Administrator nie
wykorzystuje tych plików do pobierania plików Użytkownika czy też jego
identyfikacji.
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b) Cookies trwałe: pliki tego typu są zapisywane i przechowywane na Urządzeniu
Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji
poprzez zamknięcie zakładki strony internetowej czy też zamknięcie
przeglądarki internetowej lub wyłączenie całego urządzenia w sposób
zamierzony i niezamierzony nie usuwa plików Cookies z urządzenia.
4. Użytkownik może odmówić Administratorowi możliwości przechowywani plików
Cookies na Urządzeniu Użytkownika. W takim przypadku korzystanie z Serwisu
będzie nadal możliwe, poza funkcjami, które do prawidłowego działania
wymagają plików Cookies.

V. Cele w jakich wykorzystywane są pliki Cookies
1. Administrator wykorzystuje pliki Cookies do:
a) umożliwienia uwierzytelnienia pracownikom Biura Planowania
Przestrzennego Miasta w Serwisie,
b) konfiguracji serwisu.

VI. Możliwości określenia warunków przechowywania lub
uzyskiwania dostępu przez Cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmieniać ustawienia dotyczące
plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskania dostępu przez
pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Odpowiednie zmiany co do warunków
przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Serwis do plików Cookies,
Użytkownik dokonuje w przeglądarce internetowej wykorzystywanej do
korzystania z Serwisu.
2. Użytkownik ma możliwość usunięcia plików Cookies z Urządzenia Użytkownika w
każdej chwili, wykorzystując do tego mechanizmy konfiguracji udostępnione przez
przeglądarkę internetową wykorzystywaną do korzystania z Serwisu.
Strona 3 | Biuro Planowania Przestrzennego Miasta

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć negatywnie na działanie
niektórych funkcji oferowanych przez Serwis.
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