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Polityka prywatności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku 

 

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas 

sprawą najwyższej wagi. W związku z tym dokładamy najwyższych starań, aby 

czuli się bezpiecznie, powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu                   

z naszych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady                   

i zakres przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkowników, przysługujące 

im prawa i nasze obowiązki jako administratora danych. 

Administratorem danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                        

w Słupsku, ul. Słoneczna 15D, 76-200 Słupsk. 

Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej na naszej stronie 

internetowej bip.mopr.slupsk.pl w zakładce „RODO”.  

MOPR wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Użytkownik może się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: 

- listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku, ul. Słoneczna 

15D, 76-200 Słupsk, 

- poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: e.zubka@mopr.slupsk.pl 

Podstawa prawna przetwarzania 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisem art. 6 ust 1 b) i c) 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu 

wykonywania ustawowych zadań, współpracy, nawiązania kontaktu, promocji                   

i wizerunku.  
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Plugin Facebooka 

Nasza strona internetowa zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook 

(Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin 

Facebooka jest oznaczony logiem Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy 

Użytkownika z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas 

uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedził naszą stronę ze swojego adresu IP              

i odwiedza naszą stronę będąc zalogowanym na swój profil na Facebooku, który 

zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli Użytkownik nie jest zalogowany, 

Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Pragniemy podkreślić, 

że powyższy portal nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych                         

i sposobie ich wykorzystania. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu 

Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się                 

z polityką prywatności portalu pod adresem: 

https://www.facebook.com/about/privacy/ Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie, 

aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące jego wizyt na naszych 

stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z konta na Facebooku. 

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics 

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google 

Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google 

Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google 

Double Click and Google Tag Menager używają plików cookies, które umożliwiają 

analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez 

pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA                                  

i archiwizowane. 

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej 

strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to 

państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach   

https://www.facebook.com/about/privacy/
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pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób 

funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na 

wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone 

informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania 

raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług 

związanych z korzystaniem z Serwisu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę 

Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz         

z innymi danymi Google. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookies 

w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie 

wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, 

Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez pliki cookies 

dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich 

do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając                     

i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. 

Informacje dotyczące profilu House w serwisach społecznościowych  

MOPR posiada profile w serwisach społecznościowych: Facebook i YouTube, (dalej 

„serwisy społecznościowe”), na których publikuje wiadomości i materiały video 

dotyczące działalności MOPR. Administratorzy serwisów społecznościowych we 

własnym zakresie rejestrują zachowania swoich użytkowników za pomocą plików 

cookie i innych, podobnych technologii, w tym również przy każdej interakcji  

z profilami MOPR. Pełny zakres i cele przetwarzania danych osobowych                               

w serwisach społecznościowych są określane przez ich administratorów. 

MOPR jako podmiot prowadzący profile ma dostęp do ogólnych statystyk, 

generowanych przez administratorów serwisów społecznościowych, dotyczących 

zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region) 

użytkowników odwiedzających profile MOPR. Nasza instytucja jako podmiot 

prowadzący profile, odpowiada za umieszczane w nich treści, jak również za  
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komunikację z użytkownikami serwisów społecznościowych - w ramach tych 

profilów. 

Serwis Facebook jest administrowany przez spółkę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand 

Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). 

Serwis YouTube jest administrowany przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, California, USA. 

Poprzez posiadane profile MOPR gromadzi dane użytkowników serwisów 

społecznościowych odwiedzających profile MOPR związane z: prowadzoną 

komunikacją, zamieszczanymi treściami oraz informacje publikowane przez 

samych użytkowników, w tym również w wiadomościach prywatnych. Jeśli 

użytkownik posiada konto w danym serwisie społecznościowym, MOPR ma dostęp 

do informacji ustawionych przez użytkownika jako publiczne, na takich samych 

zasadach jak inni użytkownicy danego serwisu. 

Podczas wizyty użytkownika na profilu administrator serwisu społecznościowego 

korzysta z plików cookie i innych podobnych technologii, w celu monitorowania 

zachowania i akcji podejmowanych przez użytkownika. Informacje te gromadzone 

są między innymi na potrzeby stworzenia tzw. statystyki strony. Statystyki 

zawierają wyłącznie zanonimizowane dane statystyczne na temat użytkowników 

odwiedzających profil i nie ma możliwości powiązania ich z konkretną osobą. MOPR 

nie ma dostępu do danych osobowych wykorzystywanych przez serwisy 

społecznościowe na potrzeby przygotowywania m.in. statystyk strony. 

Dzięki generowanym przez serwis społecznościowy statystykom strony MOPR 

posiada informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z profili MOPR 

oraz które z publikowanych treści są najbardziej popularne. Dzięki tym 

informacjom MOPR może optymalizować swoje profile poprzez lepsze 

dopasowanie publikowanych treści do zainteresowań i zachowań użytkowników. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych użytkowników na potrzeby 

generowania statystyk strony jest administrator każdego z ww. serwisów 

społecznościowych. W związku z tym każdy z administratorów zobowiązany jest  
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do poinformowania użytkowników o wszelkich sprawach związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby tworzenia statystyk strony oraz o 

możliwości skorzystania z prawa ochrony prywatności przysługującego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 


