Polityka prywatności i plików
cookies
Zapoznaj się z polityką prywatności i plików Cookies stosowaną
na stronie internetowej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
I. Kto przetwarza dane osobowe i w jakim celu:
Dane osobowe przekazywane nam w związku z rejestracją przy
zamawianiu usługi „Newsletter” są zbierane i przetwarzane
przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Ratusz, Rynek Kościuszki
10, 15-426 Białystok, NIP:542-10-06-132, REGON 000276328, po
wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie. Podanie tych danych jest
całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne dla procesu
zapisania do Newslettera. Dane osobowe które nam powierzasz, w
szczególności adres e-mail, przetwarzane są w zakresie
niezbędnym do nawiązania i prawidłowej realizacji usługi
świadczonej drogą elektroniczną w celu wypełnienia formularza
kontaktowego i w celu dostarczenia na podany adres e-mail
Newslettera Muzeum Podlaskiego.
II. Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych:
Administrator danych zastrzega sobie możliwość przekazania lub
udostępnienia danych osobowych odbiorców Newslettera, których
danymi administruje osobom trzecim, w przypadku gdy będzie to
uzasadnione przepisami prawa, gdy odbiorca Newslettera wyrazi
na to zgodę lub będzie to niezbędne w celu świadczenia usług.
III. Prawa odbiorcy Newslettera i kontakt z Administratorem:
Odbiorca Newslettera ma prawo do dostępu do treści danych
osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji, skontaktowania
się z Administratorem w celu uzyskania do nich wglądu, oraz do
ich usunięcia.. Po wniesieniu żądania usunięcia danych ,
odbiorca Newslettera nie będzie otrzymywał usługi Newsletter.
W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody na
przesyłanie informacji handlowej. Po odwołaniu zgody
Newsletter nie będzie wysyłany.

Adres pod którym można skontaktować się z
Administratorem danych to: muzeum@muzeum.bialystok.pl,
lub telefonicznie pod nr tel: 85 74421473.
IV. Zasady bezpieczeństwa:
Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych
dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, które
mają na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych.
Dokładamy staranności, aby dane osobowe były poprawne i
przetwarzane zgodnie z prawem, nie przechowywane dłużej niż
jest to konieczne, bezpieczne i aktualne.
V. Pliki Cookies:

Polityka cookies
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji,
z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane
informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z
której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym
Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich
dostęp jest Muzeum Podlaskie w Białymstoku z siedzibą główną
pod adresem Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do
preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania
ze stron internetowych; w szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną
do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości;
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu),
dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie
Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików
cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent
cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu
ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików
cookies:
pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług
dostępnych w ramach Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
pliki cookies, umożliwiające zapisanie wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu
Użytkownika.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania
stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie
dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. 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 w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies
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internetowej).
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8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania
plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym
Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez
współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz
partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest
w siedzibie firmy.

This site uses cookies – small text files that are placed on
your machine to help the site provide a better user
experience. In general, cookies are used to retain user
preferences, store information for things like shopping carts,
and provide anonymised tracking data to third party
applications like Google Analytics. As a rule, cookies will
make your browsing experience better. However, you may prefer
to disable cookies on this site and on others. The most
effective way to do this is to disable cookies in your
browser. We suggest consulting the Help section of your
browser or taking a look at the About Cookies website which
offers guidance for all modern browsers

