Polityka prywatności
§ 1 Polityka cookies

1. Portal internetowy http://familijneranczo-poznan.familijny.pl/, administrowany jest przez
Fundację Familijny Poznań, ul. Staszica 15, 60-526 Poznań, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000044866, NIP: 7781395875. Portal korzysta
z narzędzia jakim są pliki cookies.
2. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, tworzone automatycznie przez
przeglądarkę podczas odwiedzania stron internetowych, wysyłane przez serwer i
zapisywane po stronie urządzenia Użytkownika (najczęściej na twardym dysku).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie
serwerowi, który je utworzył.
3. Pliki cookies zawierają różne informacje o Użytkowniku danej strony internetowej i historii
jego łączności ze stroną. Informacje jakie są zbierane to:
a. adres IP użytkownika,
b. informacje o innych stronach jakie Użytkownik przeglądał przed wejściem na
stronę,
c. informacje o przeglądarce używanej przez Użytkownika, informacje o
ewentualnych błędach podczas wyświetlania stron.
4. Na stronie portalu wykorzystujemy pliki cookies analityczne, techniczne i marketingowe.
Analityczne pliki cookies mają za zadanie ulepszyć funkcjonowanie strony internetowej
oraz mierzą skuteczność podejmowanych działań marketingowych. Pliki techniczne
cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania portalu i wykorzystywane są do
zoptymalizowania strony pod kątem urządzeń i przeglądarek, z jakich korzystają osoby
odwiedzające stronę. Pliki cookies marketingowe wykorzystywane są w celu dopasowania
treści i form reklam, wyświetlanych na naszych stronach.
5. Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego
użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego
stronę.
6. Działania jakie mogą zostać podjęte w ramach wykorzystywanych informacji o użytkowniku
to:
a. dostosowanie wyglądu i funkcjonalności Serwisu,
b. zbieranie automatycznych informacji o użytkowniku w celu statystyk,
c. zbieranie informacji o ewentualnych błędach podczas wyświetlania strony, które
pozwalają na szybsze ich naprawienie.
7. Udostępniający może zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na
zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania strony www. Pomaga to monitorować i sprawdzać jej
działania. Podmiotem tym może być między innymi Google.
8. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na
podstawie wyrażenia przez Użytkownika zgody.
9. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie
zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie.
Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną

obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika.
10. Wycofanie zgody na działanie plików cookies może prowadzić do problemów z
wyświetlaniem niektórych witryn, niedostępności niektórych usług.
§2 Google Analytics
1. Serwis korzysta z usługi analitycznej firmy Google LL.C., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA - Google Analitycs. Google Analytics jest systemem
statystyk, dzięki któremu Administrator może uzyskać informacje na temat Użytkownika
odwiedzającego stronę Administratora.
2. Wygenerowane przez cookies informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie mogą być
przesłane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane. W USA nie istnieje
„odpowiedni poziom ochrony” w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, który
odpowiadałby standardom UE. Wymagany poziom ochrony może jednak zostać
potwierdzony w poszczególnych firmach przez certyfikację zgodnie z tzw. Tarczą
Prywatności („EU-U.S. Privacy Shield”). Google posiada odpowiedni certyfikat zgodności
z Tarczą Prywatności.
3. Serwis korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem "_anonimizeIp()" i dlatego adresy IP
są przetwarzane dalej tylko w postaci skróconej. Ma to na celu uniemożliwienie
bezpośredniego przypisania ich do danej osoby. Wskutek aktywowania opcji anonimizacji
IP na tej stronie internetowej adres IP Użytkownika zostanie skrócony przez Google, jeżeli
Użytkownik przebywa w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach
będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w
wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP, a
następnie tam skracany.
4. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest
łączony z innymi danymi Google.
5. W celu uniemożliwienia gromadzenia wytworzonych przez cookies i związanych z
korzystaniem z witryny danych, jak również przetwarzania tych danych przez Google,
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https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
6. Aby dokonać zmian w ilości udostępnionych danych, Użytkownik powinien sprawdzić
ustawienia swojej przeglądarki.

§ 3 Postanowienia końcowe
1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, aktualizacji powyższej
Polityki prywatności. O każdych zmianach będziemy informować Użytkowników przez
stronę http://familijneranczo-poznan.familijny.pl/ w zakładce Polityka Prywatności.

