
POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU PZGIK 
 

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies  

dla Usługobiorców korzystających z e-usług i zasobów Portalu PZGiK 

 

 

Informujemy naszych Usługobiorców odwiedzających Portal PZGiK poprzez witrynę 

internetową https://pzgik.wodgik.katowice.pl, iż gromadzone w dziennikach logów dane są 

wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Portalem PZGiK. Nie zbieramy 

informacji identyfikującej Usługobiorców Portalu PZGiK.  

 

Gromadzenie danych 

 

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP 

kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. 

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi witryny internetowej Portalu 

PZGiK. Dla zapewnienia jakości witryny internetowej, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w 

celu określenia: jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera 

błędów itp. 

 

Wykorzystywanie danych 

 

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do 

administrowania witryną internetową Portalu PZGiK. Informacje w nich zawarte nie są 

ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią 

Usługodawcy. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące 

pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają 

żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające witrynę internetową Portalu PZGiK. 

 

Pliki Cookies  

 

Portal PZGiK wykorzystuje pliki Cookies. Pliki Cookies nie są jednak wykorzystywane do 

pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Usługobiorcach Portalu PZGiK ani śledzenia ich 

nawigacji. Pliki Cookies stosowane przez Portal PZGiK  nie przechowują również żadnych 

danych osobowych ani innych informacji zebranych od Usługobiorców. 

Portal PZGiK okresowo może wykorzystywać pliki sesyjne Cookies do zapisania faktu zapoznania 

się z wyróżnionymi informacjami. Pliki Cookies są tworzone w celu  przyspieszenia działania 

witryny. 

 

Odnośniki do innych stron 

 

Portal PZGiK zawiera odnośniki do innych stron WWW. Usługodawca nie  ponosi 

odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. 

Sugerujemy, by po przejściu na te strony, zapoznać się z ich polityką prywatności. Niniejsza 

polityka prywatności dotyczy tylko Portalu PZGiK Usługodawcy. 

 

Informacja o danych osobowych Usługobiorców 

 

Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania jego 

danych osobowych w klauzuli informacyjnej. 

 

Zmiany 

 

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie 

modyfikacje do powyższych zapisów. 

 

https://pzgik.wodgik.katowice.pl/

