Polityka prywatności

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie informuje, że w obrębie Elektronicznej
Platformy Informacji o Aktach Sprawy (eAS - eas.uw.gov.pl) ogranicza zbieranie
i wykorzystanie danych o użytkownikach do niezbędnego minimum związanego
z zapewnieniem poprawnego działania ww. serwisu.
1. Korzystając z serwisu eas.uw.gov.pl akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
2. Gromadzone informacje to:
a) Informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika:
 Dane osobowe (wymagane) takie jak: imię (imiona), nazwisko numer PESEL oraz
adres poczty elektronicznej. Dane te wykorzystywane są w procesie
uwierzytelnienia danej osoby.
 Dane kontaktowe (opcjonalne), takie jak numer telefonu, który jest wykorzystywany
do komunikacji z użytkownikiem.
b) Informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisów:
 Informacje w logach serwerów - nasze serwery automatycznie zapisują takie dane,
jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz adres
IP komputera.
 Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis
internetowy do pamięci przeglądarki. Pozwalają zapamiętać takie informacje, jak
preferowany język czy inne ustawienia indywidualne użytkownika. Dzięki temu
każda kolejna wizyta staje się bardziej efektywna, dostosowana do preferencji
pojedynczego użytkownika. Każdy może zrezygnować z zapisywania plików
cookies w swojej przeglądarce, może to jednak spowodować utrudnienia w
korzystaniu serwisów internetowych. Producenci przeglądarek internetowych na
swoich stronach publikują szczegółowe instrukcje zarządzania cookies.
3. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przestrzega przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,
z późn. zm.).
4. Administratorem danych jest wyłącznie Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie,
ul. Grunwaldzka 15.
5. Zbierane dane, o których mowa w punkcie 2, służą do zapewnienia poprawnego
działania przedmiotowej usługi oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także
do ochrony Elektronicznej Platformy Informacji o Aktach Sprawy (eAS) Podkarpackiego
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (eas.uw.gov.pl).
6. Elektroniczna Platforma Informacji o Aktach Sprawy wykorzystuje usługę analizy ruchu w
sieci Google Analytics, świadczoną przez firmę Google Inc. Narzędzie to działa
w oparciu o pliki cookies, więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce
prywatności Google Analytics.

