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Regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu Świętokrzyskiego Centrum 

Profilaktyki i Edukacji 
 
 

Niniejsza polityka prywatności stanowi element polityki użytkowania oficjalnego serwisu Świętokrzyskiego Centrum 

Profilaktyki i Edukacji oraz jego polityki postępowania z danymi osobowymi. 

 

Jeśli korzystacie Państwo w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego Centrum, akceptujecie tym samym zasady 

zawarte w poniższym regulaminie oraz polityce prywatności serwisu Centrum. 

 

Informacje ogólne 
1. Wszelkie prawa do zawartości oficjalnego serwisu Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji są zastrzeżone.  

2. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu Świętokrzyskiego Centrum 

Profilaktyki i Edukacji pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do 

Centrum. Żadna część serwisu nie może być w całości lub w części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana 

elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Centrum. 

 

Dostęp do stron trzecich 
1. Strona Centrum może zawierać odnośniki do innych stron „www”. 

2. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji nie odpowiada za 

ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez wyżej wymienioną stronę Centrum.  

3. Wprowadzenie takiego odnośnika na stronie prowadzonej przez Centrum nie wiąże się z braniem odpowiedzialności przez 

Centrum za treść docelowej strony www. 

 

Pliki cookies 
1. Wyżej wymieniony serwis Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji używa plików cookies (tzw. ciasteczek). Są to 

niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. 

2. Jeśli Użytkownik ponownie połączy się ze stronami, przeglądarka internetowa przesyła zapisane pliki cookies na urządzeniu 

końcowym Użytkownika z powrotem do serwisu Centrum. Dzięki temu witryny rozpoznają rodzaj urządzenia, z którego 

łączy się Użytkownik. Przesłane informacje pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który 

je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. 

3. Wyżej wymieniony serwis Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji korzysta z plików cookies, które zapamiętują: 

 informacje dotyczące adresu IP, z którego łączyło się urządzenie końcowe Użytkownika, 

 typ wykorzystanej przeglądarki internetowej, 

 wybrany język, 

 system operacyjny, którym posługuje się urządzenie końcowe Użytkownika, 

 czas przebywania na witrynie. 

4. Dodatkowo pliki cookies pozwalają na: 

 gromadzenie informacji o liczbie i częstotliwości odwiedzin serwisu Centrum przez Użytkowników. Informacje te 

gromadzone są w celach statystycznych, bez możliwości bezpośredniej identyfikacji Użytkownika, 

 gromadzenie informacji o preferencjach Użytkowników odwiedzających serwis Centrum, 

 gromadzenie informacji o błędach, które pojawiły się w trakcie odwiedzania serwisu Centrum przez Użytkowników. 

Informacje te gromadzone są w celu właściwego utrzymania serwisu Centrum. 

5. Przechowywane pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych na urządzeniu końcowym Użytkownika. 

6. Ponadto serwis Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji wykorzystuje technologię Google Analytics, która jest 

sieciową usługą analityczną Google Inc. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, pliki tekstowe, które są umieszczone 

na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu Centrum. Informacje te umożliwiają korzystanie ze strony internetowej. 

7. Generowane przez pliki cookies informacje odnoszące się do przeglądanej strony internetowej, powiększone o adres IP, są 

przekazywane, zapisywane i gromadzone na serwerach Google, które znajdują się na terenie USA. Przekazane dane służą 

do generowania raportów aktywności, które wykorzystują administratorzy serwisów. 

8. Google może także przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile: 

 oparte jest to na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

 osoby trzecie przetwarzają dane na zlecenie Google. 

9. Korzystając z serwisu Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez 

Google powyższych danych w sposób i w celu, który został opisany powyżej. 

 

Zarządzanie plikami cookies 
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1. Korzystanie z serwisu przez Użytkownika bez dokonania zmiany ustawień w przeglądarce internetowej w celu blokowania 

obsługi cookies oznacza uzyskanie dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego Użytkownika i jest równoznaczne 

z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na używanie plików cookies 

2. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć lub włączyć gromadzenie plików cookies poprzez zmianę ustawień 

w przeglądarce internetowej. W tym celu należy skorzystać z instrukcji używanej przez siebie przeglądarki internetowej 

lub wyświetlić opcje pomocy w używanej przeglądarce. 

3. Usunięcie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu z serwisu Świętokrzyskiego Centrum 

Profilaktyki i Edukacji, gdyż niektóre obszary serwisów mogą być nie w pełni dostępne. 

 

Przetwarzanie danych osobowych przez Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji 
Z dniem 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – tzw. RODO.  

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji 

znajdują się pod adresem www.scpie.kielce.eu 

 

Zmiany w regulaminie oraz polityce prywatności serwisu Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki 

i Edukacji 
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności w wyżej wymienionym portalu Świętokrzyskiego Centrum 

Profilaktyki i Edukacji zostaną wprowadzone stosowne modyfikacje do powyższych zapisów. 

 

Kontakt 
W przypadku pytań dotyczących niniejszego regulaminu, polityki oraz zasad w niej zawartych proszę o wysłanie uwag 

na adres centrum@psychoterapia24.com 
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