Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej

Polityka prywatności
Polityka Prywatności określa zasady bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych oraz zasady przechowywania i
dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług
świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika do niniejszego serwisu internetowego.
Właścicielem serwisu internetowego jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej.
Serwis internetowy KP PSP Limanowa nie udostępnia osobom trzecim informacji pochodzących z formularzy
kontaktowych umieszczonych w serwisie, poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio chyba że stosowny organ
administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich udostępnienie. [USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.(Dz. U. z dnia 29 października 1997 r. z póź. zm.)]
Wszelkie dane osobowe lub instytucji pochodzące z formularzy kontaktowych w tym serwisie lub poczty e-mail
przesyłanej bezpośrednio nie są przedmiotem obrotu handlowego.
Niektóre elementy serwisu mogą wykorzystywać cookies (małe pliki wysyłane do komputera użytkownika
identyfikując go do wykonania określonej operacji). Przykład: zmiana wielkości lub kontrastu czcionki. Warunkiem
działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.
Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki z tego serwisu. Zachęcamy do
zapoznania się z politykami prywatności po przejściu na te strony. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko i
wyłącznie stron internetowych, których właścicielem jest KP PSP w Limanowej.
Zbieramy i analizujemy dane wynikające z logów systemowych. Zgromadzone logi przechowywane są przez czas
nieokreślony, mają one charakter pomocniczy przy tworzeniu i administrowaniu serwisów internetowych. Statystyki
nie zawierają żadnych danych mogących identyfikować osobę przeglądającą strony naszych serwisów.
Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i
udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych, to
masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.
Jako propagatorzy idei dostępności i użyteczności stron internetowych w Internecie dokładamy wszelkich starań aby
nasz serwis był maksymalnie bezpieczny dla użytkowników.
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do
powyższego zapisu.
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