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Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu
mobilnym, w czasie korzystania przez niego ze stron Internetowych. Pliki te służą m.in.
korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie Internetowej lub potwierdzeniu,
że dany Użytkownik widział określone treści z danej witryny Internetowej.

Serwis Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie może używać plików "cookies", kiedy użytkownik
odwiedza stronę www. Pliki "cookies", które mogą zostać użyte w witrynach i stronach
internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik
anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane
przez serwer Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie na komputerze użytkownika, które serwer
www.klodawa.eu może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.

Pliki "cookies" dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez
nich z poszczególnych stron serwisów Miasta i Gminy w Kłodawie. Urząd Miasta i Gminy w
Kłodawie może także umieszczać pliki "cookies" w celu monitorowania ruchu użytkowników
pomiędzy jej serwisami (portalem) a współpracującymi z Urzędem Miasta i Gminy w Kłodawie
innymi serwisami internetowymi.

Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików "cookies" w strefie
internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików "cookie" na obsługę
indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają
dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce
"opcje internetowe" lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej
przeglądarce opcji akceptowania plików "cookies", (zablokowanie, monitowanie) może
spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług internetowych
Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.

Jednocześnie Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
stosowanie lub obsługę plików "cookies" na innych stronach internetowych dostępnych dla
użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie
(serwisu).

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl/
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Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miasta i
Gminy w Kłodawie
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Kłodawy. Adres Urzędu
Miasta i Gminy w Kłodawie: ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, tel. (63) 27 30 622;
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@klodawa.wlkp.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - akty prawne na podstawie, których działają
Referaty Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie,
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (akty prawne na
podstawie, których działają Referaty Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie ) jest obligatoryjne.
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