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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (WIOŚ) przywiązuje szczególną
wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis wios.warszawa.pl
oraz bip.wios.warszawa.pl. Z tego powodu podajemy do Państwa wiadomości, jakie dane
użytkownika pozyskujemy i jak może on chronić swoją prywatność.

Jednocześnie zapewniamy, że wszelkie dane otrzymane przy pomocy tego serwisu
internetowego (wios.warszawa.pl oraz bip.wios.warszawa.pl) przeznaczone są wyłącznie na
użytek WIOŚ w Warszawie. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym
urzędom, organizacjom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi
współpracownikami. Poufność danych może być uchylona w celach dowodowych lub na
polecenie odpowiednich organów państwowych.

Korzystając z serwisu: wios.warszawa.pl lub bip.wios.warszawa.pl akceptujecie Państwo
zapisy niniejszej Polityki Prywatności.

Gromadzone dane przesyłane są do WIOŚ na dwa sposoby:

dane podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez użytkownika np. w formularzach
kontaktowych oraz podczas rejestracji w systemie (newsletter),

dane pozyskiwane automatycznie  podczas korzystania przez użytkowników z
serwisu.

Serwery automatycznie zapisują takie dane jak: żądanie strony wysyłane przez
użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki,
typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis
internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon,
tablet itp.). Pliki te są wykorzystywane przy generowaniu anonimowych statystyk (liczba
wejść unikalnych/odsłon, kraj, przeglądarka, czas wizyty, itp.), ułatwiają także
użytkownikom korzystanie z witryny.

W przeglądarce internetowej można zmieniać ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany
tych ustawień oznacza akceptację dla zastosowanych plików cookies.

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail,
itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp.

Jeżeli zapisałeś się do naszego newslettera lub w inny sposób zostałeś dodany do bazy



subskrybentów, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania ci naszego biuletynu. Sposób
dodawania do listy subskrybentów i rezygnacji z subskrypcji opisany jest na stronie
newslettera. Możesz również zrezygnować z otrzymywania subskrypcji wysyłając e-mail na
adres warszawa@wios.warszawa.pl z prośbą o wykreślenie z listy odbiorców wiadomości.

Dane osobowe (imię, nazwisko, adres email) zbierane przez formularze służą wyłącznie do
celów kontaktowych.

Linki

W serwisach wios.warszawa.pl oraz bip.wios.warszawa.pl proponujmy korzystanie z łącz do
swoich stron internetowych oraz do innych stron internetowych, które nie należą do WIOŚ w
Warszawie. Łącza te zostały stworzone w porozumieniu ze stronami, których to dotyczy ale
których WIOŚ w Warszawie nie kontroluje w żaden sposób. W związku z tym WIOŚ w
Warszawie nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za treści publikowane na tych
innych stronach ani za sposób ich wykorzystywania przez użytkowników.

 

Dostępność

WIOŚ w Warszawie zobowiązuje się dokładać należytej staranności, aby zapewnić
nieprzerwany dostęp dla swoich użytkowników do stron internetowych: wios.warszawa.pl i
bip.wios.warszawa.pl.

 

Informacje prawne

wios.warszawa.pl lub bip.wios.warszawa.pl – strona, którą właśnie zwiedzasz, jest
własnością:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Bartycka 110A, 00-716
Warszawa, NIP 525-15-61-170, tel.: (22) 651-07-07, fax.: (22) 651-06-76

 

Prawa autorskie

Uprzejmie informujemy, że wyłącznym właścicielem autorskich praw majątkowych do
wszystkich utworów wykorzystanych na niniejszej stronie jest WIOŚ w Warszawie.

Jednocześnie przypominamy, że jakiekolwiek wykorzystanie tych materiałów do celów
innych niż użytek osobisty wymaga wyraźnej i pisemnej zgody WIOŚ w Warszawie.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany zostaną
opublikowanie na tej podstronie.
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