Polityka prywatności - Urząd Miasta Częstochowy
Oficjalny portal miejski

Regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu
Wszelkie prawa do zawartości oficjalnego serwisu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl są
zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów
portalu miasta Częstochowy pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o
rejestracji znaków należących do Urzędu Miasta Częstochowy. Żadna część serwisu nie może
być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w
inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Urzędu Miasta
Częstochowy.
Odnośniki do innych stron
Strona może zawierać odnośniki do innych stron „www”, które są własnością oraz są
prowadzone przez niezależne jednostki Urzędu. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z
faktu, że Miasto Częstochowa nie odpowiada za treści zamieszczone w serwisach, do których
odnośniki znajdują się na stronie www.czestochowa.pl.
Gromadzenie danych
Dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Urzędu. Dla
zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu
określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są
stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.
Google Analytics
Strona internetowa Miasta Częstochowy korzysta z mechanizmu Google Analytics do analizy
statystyk serwisów www udostępnianego przez firmę Google. W celu zapoznania się z Polityką
Prywatności
Google
Analytics
wejdź
na
stronę
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.Jeśli
nie
chcesz
korzystać
z
mechanizmów Google Analytics zainstaluj dodatek do przeglądarki, który blokuje mechanizm
Google.
Logi systemowe
Logi wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych i nie służą identyfikacji
poszczególnych użytkowników serwisu. Zawierają informację o odwiedzonych stronach portalu
www.czestochowa.pl, typie przeglądarki z jakiej użytkownik korzysta oraz o systemie
operacyjnym zainstalowanym na komputerze internauty.
Cookies

Poprzez pliki cookie #℣佐⌡⌀挀椀愀猀琀攀挀稀欀愀⌡⍃倣℣ należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności p
tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do
korzystania ze stron internetowych. W serwisie www.czestochowa.pl za pomocą technologii
cookie zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach służące do poprawy
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wygody korzystania z portalu.
Google Analytics służy do śledzenia informacji na temat odwiedzających, korzystających z
serwisu. Informacje w nim zawarte służą do tworzenia raportów, zbierane są anonimowo,
dotyczą: regionu połączenia, przekierowań z innych witryn. liczby odwiedzin, odwiedzonych
stron. Cookies pobierane za pomocą strony.

Kontakt
Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk
stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o
wysłanie uwag pod adres: webmaster@czestochowa.pl.
Korzystając z serwisów internetowych Urzędu Miasta Częstochowy akceptujecie Państwo
zasady zawarte w polityce prywatności portalu www.czestochowa.pl.
Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności w portalu www.czestochowa.pl,
wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

