
Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies 

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych 

dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony: 

www.mpobielsk.pl (dalej „stroną internetową”). 

Informujemy, że na stronie internetowej  mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki 

umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź 

też podczas przeglądania strony internetowej  w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo 

umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców 

takich jak: Google, w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności strony 

internetowej zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania 

z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na 

prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies. Ze 

względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez 

inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem 

dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one 

udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu 

w celu uzyskania informacji w tym zakresie. 

1. Administrator  

a) Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z 

wykorzystaniem strony internetowej  jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. 

z o. o. z siedzibą 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 37,  NIP: 5432187976 

REGON: 384652788 

b) Z Administratorem Danych Osobowych  można skontaktować się pod nr tel. 

85 731 007 401 lub mailowo: mpo@mpobielsk.pl 

2. Prawa Użytkownika 

a) Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych,  sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, usunięcia,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna),  którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem.  

b) Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych przez 

Administratora narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679. 

3. Wykorzystanie plików Cookies 

1. Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta 

z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają 

nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu 

końcowym oraz unikalny numer. 



2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 

użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim 

zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas 

przechowywania na urządzeniu końcowym. 

3. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu: 

a) ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania; 

b) późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z 

urządzeniem na którym zostały zapisane; 

c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

d) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji 

Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb Użytkownika; 

4. W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies: 

• „sesyjne” - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu 

wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki 

internetowej; 

• „stałe” - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony 

w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika; 

• „wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron 

internetowych Serwisu; 

• „niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu; 

• „funkcjonalne” - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień 

i personalizację interfejsu Użytkownika; 

• „własne” - zamieszczane przez Serwis; 

• „zewnętrzne” - pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis; 

5. Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie 

są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych 

automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik 

powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są 

udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. 

W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej. 

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez 

konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych. 

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, 

zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym 

Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. 

Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także 

automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera 

pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. 



7. Pliki (cookies) z których korzysta strona internetowa (zamieszczane w urządzeniu 

końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim 

reklamodawcą. 

8. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej 

przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów 

uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w 

skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu. 

 

 

  

 


