
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

I. Informacje ogólne 

Sąd Rejonowy w Puławach (zwany dalej „Sądem”) jest administratorem serwisu internetowego:  

pulawy.sr.gov.pl (zwanego dalej „Serwisem”). Korzystając z Serwisu akceptujesz poniższe zasady 

zawarte w Polityce Prywatności. 

 

II. Dane osobowe 

Administratorem Danych jest Sąd Rejonowy w Puławach, ul. Lubelska 7, 24-100 Puławy,  

Zbierane dane będą wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub 

zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.  

 

Bez Pani/Pana wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w 

rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 922).  

 

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.  

 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do tego, aby móc skorzystać z określonej usługi np. 

uzyskać odpowiedz na zadane pytanie. W celu uzyskania informacji o toczących się sprawach 

obowiązek podania określonych danych wynika z właściwych przepisów prawa.  

 

III.  Polityka wykorzystywania plików „cookies” 

1.Pliki „cookies” to pliki tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika i służą do 

korzystania ze stron internetowych Serwisu.  

2.Pliki „cookies” używane są w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć 

sposób korzystania ze stron internetowych Serwisu oraz poznać preferencję użytkowników co wpływa 

na poprawę struktury Serwisu oraz jego funkcjonalności. Cookies są również używane podczas 

logowania i trwania sesji.   

3.Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu 

wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. W takim przypadku dane są zabezpieczone w 

sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. 

4.Zazwyczaj, standardowe ustawienia oprogramowania służącego do przeglądania stron 

internetowych domyślnie dopuszczają zapisywanie plików „cookies” w pamięci urządzenia. 

5. Użytkownik może zmienić te ustawienia, tak aby blokować automatyczne zapisywanie  plików 

„cookies”.   

6.  Szczegółowe informacje na temat możliwości zmiany ustawień sposobu obsługi plików „cookies” 

dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. 

7. Ograniczenie lub wyłącznie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na sposób korzystania z 

wybranych  funkcjonalności Serwisu. 

  

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt na adres 

pulawy@pulawy.sr.gov.pl.  

 


