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Polityka prywatności i wykorzystywania 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 Instytut Pamięci Narodowej –
Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą
w Warszawie, ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa.
§ 1.
Definicje
1. Administrator - oznacza Instytut Pamięci Narodowej – Komisję
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w
Warszawie, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, który świadczy usługi
drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji
w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie
pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za
pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej
Serwisu.
3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez
Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez
partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej

Serwisu.
5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator
prowadzi serwis internetowy.
6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem
którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Serwisu.
7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z
przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną
lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą
elektroniczną.
§ 2.
RODO
1. 25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych
osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane
przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii
Europejskiej.
2. RODO zawiera zamknięty katalog warunków, w jakich
przetwarzanie danych może zostać uznane za zgodne z prawem.
Oznacza to, że każdy proces przetwarzania danych musi opierać się na
co najmniej jednej podstawie prawnej, wskazanej w RODO:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie

osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów
osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi;
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub
przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny
charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa
i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych
osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest
dzieckiem.
IPN może przetwarzać Państwa dane osobowe np:
- w związku z nawiązaniem kontaktu z przedstawicielami IPN droga
mailową;
- w związku z wypełnieniem przez Państwa formularza dotyczącego
zapisania się na wydarzenie/konferencję/konkurs.
§ 3.
Dane dotyczące użytkowników
Dane dotyczące użytkowników serwisu w żadnym wypadku nie będą
udostępniane, przekazywane ani sprzedawane firmom ani osobom
trzecim. Wszelkie dane mogą być przekazane jedynie na żądanie
uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z
prowadzonymi przez nie postępowaniami.

W niektórych obszarach serwisów możliwe jest przekazanie przez
użytkowników danych osobowych. Dane te są każdorazowo podawane
dobrowolnie i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dane zbierane w trakcie korespondencji z Instytutem Pamięci
Narodowej - Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
, z wykorzystaniem „formularza kontaktowego” będą wykorzystane
wyłącznie w celach kontaktowych i realizacji zgłoszeń.
§ 4.
Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora 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. Pliki
te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez
Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu
Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której
pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną
wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i
pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki.
Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci
Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z
Urządzenia Użytkownika,
b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i
pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej
przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z
Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala
na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji

poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu
plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z
tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które
ze swojej natury wymagają plików Cookies.
§ 5.
Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW,
przechowujemy zapytania http kierowane do naszego serwera.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny
wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW
jest następujący:
publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio
komputer użytkownika);
nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa;
nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
czas nadejścia zapytania;
pierwszy wiersz żądania http;
kod odpowiedzi http;
liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy
przejście do naszego serwisu nastąpiło przez odnośnik;
informacje o przeglądarce użytkownika;
informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi
naszą stronę. 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.
§ 6.
Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej
konfiguracji serwisu, a w szczególności do:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do
preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony
internetowej Serwisu,
b) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i
odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego
indywidualnych potrzeb,
c) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i
personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego
języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
d) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu
rekomendacji treści,
e) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania
użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a
w szczególności do:
a) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki
której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie
wpisywać loginu i hasła,
b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w
szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez
Administratora.
3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji
procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej,
a w szczególności do:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do
preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron
internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych
potrzeb,
b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w
szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na
strony internetowe Serwisu.
4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania
lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji
wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie
dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego
lokalizacji.
5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań
oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia
anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy korzystają ze strony internetowej Serwisu, co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości.
6. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu
zalogowania do serwisu za pomocą serwisów społecznościowych
Facebook lub Twitter.
7. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu
popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych
Facebook lub Twitter.
§ 7.
Możliwości określenia warunków przechowywania lub
uzyskiwania dostępu przez Cookies
1. 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).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z
dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
§ 8.
Przysługujące prawa
1. W związku z przetwarzaniem przez IPN Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do danych osobowych;
- prawo do sprostowania danych osobowych;
- prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym
profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym

profilowania;
- prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy IPN będzie przetwarzał
Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i
w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.
§ 9.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPNKŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do
korespondencji: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, z dopiskiem:
Inspektor Ochrony Danych.
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