
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                    
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest : 

Żłobek Miejski w Kole 

ul. Powstańców Wlkp. 6, 62-600 Koło 

kontakt e mail: zlobek.w.kole@neostrada.pl 

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji ciążących na administratorze 
obowiązków prawnych związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, 
a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie 
wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. 

Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się 
informacja o danych pobieranych w momencie odwiedzin serwisu. Nigdy nie sprzedajemy ani 
nie przekazujemy tych informacji innym podmiotom. 

Żłobek przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników 
odwiedzających naszą stronę internetową. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są 
wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem.  

Logi 

 
Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w 
plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową 
komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), 
przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas 
jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu. 

Pliki Cookies 

Serwis wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu 
końcowym użytkownika, (np. na komputerze), które mogą być odczytane przy 
każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) 
stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w 
urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają 
nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na 
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika 
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te 
pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego 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. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której 
użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, 

4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich 
zainteresowań. 

2. W ramach serwisu  http://www.zlobek.kolo.pl/ mogą być stosowane następujące 
rodzaje plików cookies: 

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach 
serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług 
wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu, 

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do 
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, 

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron 
internetowych serwisu, 

d) „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. 

e)  „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści 
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies                      
w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym 
czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać 
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików 
cookies                      w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich 
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. 
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w 
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany 
ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym 
użytkownika, a tym samym będą przechowywane informacje w urządzeniu końcowym 
użytkownika, do których serwis będzie miał dostęp. 

4. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie                                   
z niektórych usług w ramach serwisu, w szczególności wymagających logowania. 
Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości 
czytania lub oglądania treści zamieszczanych w ninijeszym serwisie internetowym z 
zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. 

Statystyki Google Analytics 

 
Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu 

http://www.zlobek.kolo.pl/


gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze 
stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach 
tu opisanych. 

Inspektor Danych Osobowych (IOD): 

Pani Ewa Galińska 
email: inspektor@osdidk.pl 
tel. 531 641 425 

mailto:inspektor@osdidk.pl

