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Polityka prywatności 
Serwisu www.lubicz.pl oraz www.bip.lubicz.pl 

Polityka prywatności określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnej. Opracowanie Polityki jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.). 
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I. Definicje. 

1. Administrator - Gmina Lubicz, reprezentowana przez Wójta, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz. 
2. Dane osobowe - wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 

poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, 
psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, 
identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej 
technologii. 

3. Gmina – Gmina Lubicz. 
4. Intranet – portal przeznaczony wyłącznie dla pracowników Urzędu Gminy Lubicz. 
5. Newsletter - bezpłatna usługa świadczona po uprzednim złożeniu przez Użytkownika Serwisu zamówienia, 

polegająca na cyklicznym przesyłaniu przez Administratora komunikatów zawierających istotne z punktu 
widzenia Gminy informacje o wydarzeniach, terminach i przekazach okolicznościowych na wskazany adres 
poczty elektronicznej. 

6. Polityka  - niniejsza polityka prywatności.  
7. RODO -  Rozporządzenie 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). 

8. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://www.lubicz.pl 
oraz http://www.bip.lubicz.pl. 

9. Subskrybent – Użytkownik Serwisu, który otrzymuje zamówione komunikaty od Administratora. 
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10. Umowa – umowa o świadczenie usług elektronicznych.  
11. Urządzenie końcowe – telekomunikacyjne urządzenie końcowe zdefiniowane w art. 2 pkt 43 ustawy - Prawo 

telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460), przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio 
do zakończeń sieci, tj. telefony, tablety, komputery itp. 

12. Usługa gminnego systemu powiadomień SMS – bezpłatna usługa świadczona po uprzednim złożeniu przez 
Użytkownika Serwisu zamówienia, polegająca na przesyłaniu przez Administratora komunikatów w formie 
wiadomości tekstowych SMS na wskazany nr telefonu komórkowego. Usługa gminnego system powiadomień 
SMS umożliwia wszystkim osobom zainteresowanym otrzymywaniem informacji o ważnych – istotnych  
z punktu widzenia Gminy Lubicz wydarzeniach, terminach i przekazach okolicznościowych, w tym o 
naturalnych zagrożeniach pogodowych, zanikach / braku wody w publicznych wodociągach, braku prądu, 
utrudnieniach  
w ruchu drogowym.  

13. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy 
funkcjonalności Serwisu opisanych w Polityce. 

II. Charakter prawny Serwisu. 

1. Serwis jest prowadzony przez Administratora i stanowi jego własność. 
2. Serwis prowadzony pod adresem: www.lubcz.pl ma charakter informacyjny i promocyjny Administratora. 
3. Serwis prowadzony pod adresem: www.bip.lubicz.pl ma charakter oficjalnego urzędowego publikatora Gminy 

Lubicz oraz jej organów oraz stanowi wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego prawa dostępu do 
informacji publicznej w związku z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

4. Serwis jest skierowany do osób, które chcą się zapoznać z treściami umieszczanymi na stronach Serwisu oraz 
osób, które są zainteresowane korzystaniem z usług czy funkcjonalności Serwisu. 

III. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną. 

Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu polegają na: 
1) umożliwieniu bezpłatnego dostępu do informacji i materiałów zgromadzonych w związku 

z funkcjonowaniem Serwisu; 
2) możliwość wypełniania formularzy kontaktowych zamieszonych w Serwisie do realizacji celów w nich 

określonych; 
3) możliwości subskrypcji usługi Newsletter; 
4) możliwości subskrypcji usługi gminnego systemu powiadomień SMS; 
5) możliwość logowania do portalu pracowniczego Intranetu.  

IV. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. 

Do korzystania z Serwisu jest niezbędne: 
1) urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną  

i aktualną wersją przeglądarki internetowej z odpowiednio ustawioną opcją obsługi plików „cookies”; 
2) aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail) w przypadku korzystania z niektórych formularzy 

internetowych (np. Newslettera); 
3) w przypadku korzystania z usługi gminnego systemu powiadomień SMS posiadanie urządzenia  

z dostępem do sieci komórkowej w standardzie GSM za pośrednictwem operatorów telefonii 
komórkowej w Polsce. 

V. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

1. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z zawarciem umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną. 
2. Zaprzestanie korzystania z Serwisu oznacza rozwiązanie umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną. 
3. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Serwisu lub rezygnacji ze świadczenia usługi 

Newsletter lub usługi powiadomień SMS, bez podania przyczyn. 

Newsletter.  

1. Usługa Newsletter jest dostępna wyłącznie dla osób, które ukończyły 16 rok życia.  
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2. Subskrypcja usługi Newsletter jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Administratora 
cyklicznych komunikatów zawierających istotne z punktu widzenia Gminy informacje o wydarzeniach, 
terminach i przekazach okolicznościowych na wskazany adres poczty elektronicznej. 

3. Gmina nie będzie rozsyłała żadnych informacji handlowych.  
4. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez: 

1) podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) Subskrybenta w formularzu rejestracyjnym 
dostępnym na stronie internetowej pod adresem: www.lubicz.pl; 

2) kliknięcie w okienko „Prześlij!”; 
3) kliknięcie linku aktywacyjnego subskrypcję Newslettera zamieszczonego w przesłanej przez Gminę  

widomości elektronicznej o tytule „Kurier poczty” na podany w procesie rejestracji adres e-mail. 
5. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający subskrypcję Newslettera powoduje dodanie adresu poczty 

elektronicznej Subskrybenta (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Subskrybenta 
(adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Newslettera Gminy Lubicz.  

6. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) 
Subskrybenta jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. 

7. Korzystanie z usługi Newsletter Gminy Lubicz jest dobrowolne. Subskrybent w każdej chwili może, bez 
podania przyczyny, zrezygnować z usługi Newsletter (wycofać zgodę), klikając w odpowiedni link umieszczony 
w każdym Newsletterze lub poprzez wysłanie wiadomości e-maila o tytule "rezygnacja z Newslettera" na 
adres poczty elektronicznej: pr@lubicz.pl. 

8. Wycofanie zgody na subskrypcję Newslettera jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy na świadczenie 
usług drogą elektroniczną. 

 
Usługa gminnego systemu powiadomień SMS.  

1. Usługa gminnego systemy powiadamiania SMS jest dostępna wyłącznie dla osób, które ukończyły 16 rok 
życia.  

2. Korzystanie z usługi jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej  
w Polsce.  

3. Zamówienie usługi gminnego systemu powiadomień SMS następuje poprzez dostarczenie do Urzędu Gminy 
Lubicz wypełnionego formularza rejestracyjnego, dostępnego w Serwisie pod adresem: ………….…   lub 
bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz. 

4. Gmina nie będzie rozsyłała żadnych informacji handlowych.  
5. Prawidłowe wypełnienie formularza wymaga podania imienia i nazwiska, miejscowości oraz nr telefonu 

komórkowego Subskrybenta. Podanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi 
gminnego systemy powiadomień SMS.  

6. Dane osobowe podane w formularzu będą wykorzystywane w celu świadczenia usługi gminnego systemu 
powiadomień SMS oraz w celu identyfikacji Subskrybenta.  

7. Korzystanie z usługi gminnego systemu powiadomień SMS jest dobrowolne. 
8. Subskrybent w każdej chwili może, bez podania przyczyny, zrezygnować z usługi gminnego systemu 

powiadomień SMS (wycofać zgodę), poprzez dostarczenie stosownego oświadczenia do Urzędu Gminy 
Lubicz. Wzór oświadczenia o wycofaniu zgody znajduje się na stronach internetowych pod adresem 
www.lubicz.pl oraz jest dostępny w Urzędzie Gminy Lubicz. 

9. Wycofanie zgody na subskrypcję usługi gminnego systemu powiadomień SMS jest równoznaczne  
z rozwiązaniem umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną. 

VI. Zagrożenia związane ze świadczeniem usług i zabezpieczenia danych. 

1. Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony 
danych osobowych. 

2. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z Serwisu wymaga korzystania z publicznej sieci 
telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia zagrożeń wynikających  
z korzystania z Serwisu. 

3. Na stronach Serwisu mogą pojawiać się banery i linki do innych stron WWW. Korzystając z takiego bannera 
lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego Administratora. Nie ponosimy 



4 | S t r o n a  
 

odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, aby po 
przejściu na inne strony, Użytkownik zapoznał się z tam ustaloną polityką prywatności oraz regulaminami.  

VII. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu.  

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z danego Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie 
niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w 
danym Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych 
gromadzonych podczas korzystania z Serwisów przez Użytkownika. 

Kto jest administratorem danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych jest Gmina Lubicz, reprezentowana przez Wójta, adres: ul. Toruńska 21,  
87-162 Lubicz. Współadministratorem danych osobowych jest: 

1) Urząd Gminy Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz; 
2) Wójt Gminy Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.  

Współadministratorzy stanowią aparat pomocniczy do wykonywania zadań własnych Gminy Lubicz, określonych 
w ustawie o samorządzie gminnym oraz zadań zleconych, wynikających z innych przepisów prawa lub na 
podstawie zawartych umów i porozumień. Celem współadministrowania jest uczestniczenie 
współadministratorów  
w podejmowaniu decyzji o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz zastosowanie wspólnych 
rozwiązań technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia danych osobowych. Z treścią uzgodnień dotyczących 
zasad współadministrowania możesz zapoznać się w Sekretariacie Urzędu Gminy. 

Jak się możesz z nami skontaktować? 
Z administratorem możesz się skontaktować: 

 tradycyjną pocztą pod adresem: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz;  
 przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej dostępną na stronie: https://epuap.gov.pl; 
 poprzez e-mail: info@lubicz.pl; 
 telefonicznie: 56 621 21 00. 

Inspektor Ochrony Danych. 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować: 
 tradycyjną pocztą pod adresem: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz; 
 poprzez e-mail: iod@lubicz.pl. 

Z Inspektorem Ochrony Danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
Twoich danych osobowych przez administratora i współadministratorów oraz korzystania z praw związanych z 
ich przetwarzaniem. 

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w Serwisie. 

1. Korzystanie z Serwisu. 

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje 
gromadzone za pośrednictwem plików „cookies” lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez 
Administratora:  

i. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści 
gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania 
do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);  

ii. w celach statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes 
Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na prowadzeniu analiz statystycznych aktywności 
Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych 
usług;  

iii. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną 
przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na 
ochronie jego praw. 

2. Newsletter. 
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1. Dane osobowe Subskrybentów usługi Newsletter są przetwarzane przez Administratora w celu 
przekazywania subskrybowanego Newslettera Gminy Lubicz.  

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi Newsletter jest niezbędność 
przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz 
podejmowanie przez Administratora działań do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym  
w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w związku z subskrypcją 
usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń 
lub obrony przed nimi jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do subskrybowania usługi Newsletter 
Gminy Lubicz.  

3. Usługa gminnego systemu powiadomień SMS. 
1. Dane osobowe Subskrybentów usługi gminnego systemu powiadamiania SMS są przetwarzane przez 

Administratora w celu przekazywania komunikatów w formie wiadomości tekstowych SMS na wskazany nr 
telefonu komórkowego oraz w celu identyfikacji Subskrybenta. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi gminnego systemu 
powiadamiania SMS jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług drogą 
elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz podejmowanie przez Administratora działań do wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym oraz w związku z subskrypcją usługi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń 
lub obrony przed nimi jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do subskrybowania usługi gminnego 
powiadamiania SMS.  

4. Pliki cookies oraz podobna technologia.  
1. Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe instalowane na komputerze lub innym urządzeniu mobilnym 

użytkownika (laptop, telefon, tablet, itp.), w czasie przeglądania serwisów internetowych. „Cookies” zbierają 
informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej (np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin 
użytkownika  
i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej do jego preferencji).  

2. Pliki „cookies” nie służą Administratorowi do zbierania informacji, które bezpośrednio identyfikują 
konkretnego Użytkownika (takich jak imię i nazwisko). Niektóre informacje zebrane przez pliki „cookies” 
mogą być jednak traktowane jako dane osobowe, zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o 
Użytkowniku stron internetowych.  

3. Wykorzystujemy tzw. „cookies serwisowe”, które są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu  
i zapewnienia bezpieczeństwa oraz poprawy jakości świadczonych usług drogą elektroniczną, w 
szczególności: 

1) 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, np. ustawienie preferowanego języka, rozmiaru czcionki i innych tego typu 
właściwości ułatwiających pracę w Serwisie;  

2) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej 
podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

3) zapamiętania wyboru Użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub 
wyświetlenia go określoną liczbę razy. 

4. Pliki „cookies” wykorzystywane w tym celu obejmują:  
1) pliki „cookies” z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji), na czas trwania sesji; 
2) uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia, na czas 

trwania sesji; 
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3) sesyjne pliki „cookies” odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki „cookies” odtwarzacza flash), na czas 
trwania sesji; 

4) pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć  
w zakresie uwierzytelniania; 

5) trwałe pliki „cookies” służące personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco 
dłużej. 

5. Uprawnienie do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” wynika ze zgody wyrażonej przez 
Użytkownika stron internetowych. Zgoda ta jest wyrażana przez Użytkownika podczas dokonywania 
konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej lub usługi.  

6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć bądź też zablokować tworzenie plików „cookies” korzystając 
z odpowiednich mechanizmów wbudowanych w każdą przeglądarkę internetową. Wycofanie zgody na 
wykorzystanie plików „cookies” jest możliwe za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe 
informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami: 
  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies 
 Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 
 Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647  
 Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html 
 Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB 

7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre 
funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu. 

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych? 

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługuje: 
1) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych; 
2) prawo żądania usunięcia danych; Administrator zwraca uwagę, że prawo do usunięcia danych nie 

przysługuje, gdy przetwarzanie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu 
prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub w celu wykonania umowy; 

3) prawo żądania sprostowania danych i uzupełnienia niekompletnych danych; 
4) w przypadkach określonych w RODO - prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
5) w zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes lub w 

zakresie niezbędnym do podejmowania działań w celu wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

6) w zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane w oparciu o zgodę - prawo wycofania zgody, przy 
czym wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej 
wycofaniem; 

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli 
osoba, której dane przetwarzamy uzna, że naruszamy przepisy RODO. 

2. Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować bezpośrednio z nami lub naszym Inspektorem 
Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej). 

Okres przechowywania danych osobowych. 

1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. 
Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub 
zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną 
przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora lub niezbędność do podejmowania działań  
w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do 
ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku  
i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są 
nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 

Odbiorcy danych osobowych. 
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1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w 
szczególności partnerom świadczącym usługi informatyczne (np. w zakresie rozwijania i utrzymywania 
systemów informatycznych i serwisów internetowych, podmioty rozsyłające wiadomości SMS). 

2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym 
organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na 
odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji 
międzynarodowych. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

Decyzje dotyczące osób, których dane przetwarzamy, nie będą podejmowane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym 
dane nie będą poddawane profilowaniu. 

VIII. Prawa autorskie. 

Treści zamieszczone na stronach Serwisu sudostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez Użytkowników  
z opublikowanych treści, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Administratora,  
przy czym oznaczone w Serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to 
stwierdzone inaczej, Użytkownika nie można wykorzystywać bez uprzedniej zgody Administratora. 

IX. Postępowanie reklamacyjne. 

1. Wszelkie sprawy dotyczące Serwisu należy zgłaszać Administratorowi za pośrednictwem poczty 
elektronicznej przesłanej na adres: info@lubicz.pl. 

2. Administrator zobowiązuje się usunąć w rozsądnym wszystkie technicznie nieprawidłowości w działaniu 
Portalu w możliwie szybkim terminie.  

X. Tryb zmiany Polityki. 

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności. 
2. O treści zmian Polityki Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej 

www.lubicz.pl 

XI. Postanowienia końcowe. 

1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszej Polityki jest prawo polskie. 
Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.  

2. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została 
przyjęta i obowiązuje od dnia 19 lutego 2020 r. 


