W związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz Ustawą o
ochronie danych osobowych Archiwum Diecezji Sandomierskiej informuje, iż:
1. Administratorem danych użytkowników Archiwum Diecezji Sandomierskiej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych jest
Diecezja Sandomierska, której reprezentantem jest Kuria Diecezjalna w Sandomierzu, mająca
siedzibę przy ul. Mariackiej 9, 27-600 Sandomierz.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
poprzez e-mail: iododiecezjasandomierska@gmail.com, telefonicznie pod numerem:
609 559 671 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu realizowania
zadań statutowych Archiwum Diecezji Sandomierskiej.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów wewnętrznych
Administratora.
5.

Pani/Pana dane osobowych nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym.

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza
przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową realizacji usługi archiwalnej.
9. W pracowni archiwum zastosowano system monitoringu wizyjnego. Dane osobowe
pozyskane w ten sposób będą przetwarzane w celach: a. zapewnienia oraz zwiększenia
bezpieczeństwa pracowników oraz użytkowników Archiwum Diecezji Sandomierskiej; b.
zapewnienia ochrony mienia Archiwum; c. zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych
danych osobowych, d. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym,
administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym. Podstawę do prowadzenia
monitoringu wizyjnego stanowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Okres przechowywania danych
rejestrowanych przez system monitoringu nie przekracza 3 miesięcy.
10. Pani/Pana dane będą przetwarzane do celów statutowych, statystycznych i w trosce o
ochronę powierzonego nam zasobu, nie będą one profilowane ani powielane.

Polityka Plików ‘COOKIES’
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji
na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług
świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Kurię Diecezjalną
w Sandomierzu z siedzibą przy ul. Mariackiej 9, 27-600 Sandomierz.
Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane
i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron
internetowych Serwisu. Cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności
tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego
niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
1. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies.
Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a. Konfiguracji serwisu
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
– zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu
Użytkownika.
b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
– poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności
weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
– optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
d. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: zbierania
ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych
Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
3. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:
a. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące
plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu
przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa
w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki
internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje
o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych
funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
c. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej Serwisu.

