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Polityka plików cookies

Polityka plików cookies
Serwisy internetowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i umieszczone na serwerach Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (BIP-y jednostek samorządu terytorialnego, strony podmiotowe
jednostek samorządu terytorialnego, wortale tematyczne) korzystają z plików cookies.
Ciasteczka (ang. cookies) są niewielkimi informacjami (plikami) tekstowymi, wysyłanymi przez serwer WWW i
zapisywanymi po stronie Użytkownika w pamięci urządzenia (komputer, laptop, smartfon, tablet itp.). Parametry ciasteczek
pozwalają na odczytywanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego jako podmiot zamieszczający na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp wykorzystuje je w celu:
1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania
ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie
Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
Powszechnie stosowane są dwa rodzaje plików cookie – sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne, to pliki tymczasowe, które
pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki.
Cookies stałe pozostają w pamięci urządzenia użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich
ręcznego usunięcia.
W ramach serwisów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i serwisów umieszczonych na serwerach
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające
pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisów;
2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie
uwierzytelniania w ramach Serwisów;
3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych
Serwisów;
4. „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.;
Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej, a
usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności stron www

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO) Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego informuje, iż
przetwarza dane w zakresie adresów IP komputerów Użytkowników przeglądających następujące strony

https://bip.wrotapodlasi.pl, https://wrotapodlasia.pl/, https://przetargi.wrotapodlasia.pl/ ,
https://tv.wrotapodlasia.pl/itv/index/index. Administratorem tych danych jest Marszałek Województwa
Podlaskiego w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. 15888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, https://bip.wrotapodlasia.pl/.
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych, to: iod@wrotapodlasia.pl . Celem przetwarzania
adresu IP jest analiza statystyczna dotycząca ruchu na stronach internetowych oraz zainteresowania publikowanymi
treściami. Dane te będą przechowywane przez okres maksymalnie 5 lat.
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