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Szanowny Użytkowniku,
Straż Graniczna przetwarza bardzo dużo informacji, w tym danych osobowych, na
podstawie różnych przepisów. Ochrona danych osobowych jest regulowana głównie w
Rozporządzeniu 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), jednak w przypadku Straży Granicznej nie jest to
jedyny przepis. Dokładamy starań, aby przetwarzane przez nas informacje były należycie
chronione niezależnie od formy, w jakiej występują. Dotyczy to również informacji
przetwarzanych w systemach teleinformatycznych, w szczególności informacji podawanych
za pośrednictwem witryny www.strazgraniczna.pl.

I. Wstęp
Polityka prywatności, zwana dalej „polityką” nie jest wymagana przepisami w zakresie
ochrony danych osobowych. Najczęściej politykę stosuje się w celu wypełnienia obowiązku
informacyjnego wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych wobec osób
fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane. Straż Graniczna wypełnia obowiązek
informacyjny na wiele sposobów, w tym poprzez umieszczanie stosownych informacji na
stronie internetowej, zatem opracowanie polityki nie jest w naszym przypadku konieczne.
Jednak biorąc pod uwagę dobre praktyki oraz sposób funkcjonowania w Internecie
podobnych serwisów, można się spodziewać, że większość użytkowników będzie
oczekiwała istnienia polityki.
Wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom i przedstawiamy politykę prywatności Straży
Granicznej. Należy jednak mieć na uwadze, że polityka może znacząco się różnić od innych
podobnych dokumentów. Wynika to z wskazanych wcześniej przyczyn – wiele podmiotów
w swoich politykach zawiera wszystkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych,
Straż Graniczna realizuje te obowiązki w wielu innych miejscach.
II. Informacje ogólne

1. Ogólne i podstawowe Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują
się na stronie internetowej Straży Granicznej http://strazgraniczna.pl/pl/odo w zakładce
„Informacje ogólne”.
2. Aby skorzystać z niektórych funkcji serwisów Straży Granicznej, musisz się
zarejestrować – dotyczy to zapisu do Newsletter. Podczas rejestracji poprosimy Cię o
podanie Twoich danych osobowych w postaci adresu e-mail, jest to jedyna dana
osobowa podana bezpośrednio przez Ciebie. Jej podanie jest niezbędne do świadczenia
usługi Newsletter.
3. Jednak oprócz danych, które samodzielnie nam przekazałeś zbieramy również dane w
sposób automatyczny. Podczas Twojej wizyty na stronach Straży Granicznej zbieramy i
gromadzimy informacje takie jak: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny,
identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu
spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i
wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach
serwera a także inne podobne informacje. W przypadku korzystania z urządzeń
mobilnych będziemy zbierać i gromadzić dane o telefonie komórkowym lub tablecie
używanym do uzyskania dostępu do danej Aplikacji Mobilnej, w tym identyfikator
urządzenia mobilnego (Device ID), identyfikator użytkownika (User ID), typ i wersja
programu operacyjnego.
III. Zarządzanie plikami coockies
1. Cookies są krótkimi informacjami, które nasz Serwis zapisuje w postaci plików
tekstowych na dysku Twojego komputera lub w Twoim urządzeniu mobilnym. Pliki te
służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej
lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści. Dzięki nim jesteśmy
również w stanie obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się strona internetowa.
2. Z uwagi na czas przechowywania plików cookies w ramach Serwisu, stosowane są dwa
zasadnicze rodzaje plików: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim
urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim
urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu
ich usunięcia przez Ciebie.
3. Stosujemy następujące rodzaje plików cookies:
a. Pliki niezbędne do działania serwisów. Należące do tej kategorii pliki
wykorzystywane są, aby zapewnić:
■

utrzymanie sesji użytkownika;

■

zapisanie stanu sesji użytkownika;

■

umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania;

■

zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;

■

monitoring dostępności usług.

b. Pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisów, ale ułatwiają

korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby zapewnić:
■

przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu;

■

zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego
komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;

■

przywrócenie sesji użytkownika;

■

sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;

■

przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania;

c. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisów;
d. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Serwisów;
e. funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Ciebie
ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
4. Dane jakie uzyskujemy za pomocą plików cookies z reguły nie pozwalają na Twoją
identyfikację. W pewnych jednak przypadkach, zwłaszcza gdy jesteś użytkownikiem
zarejestrowanym, istnieje możliwość powiązania z Tobą konkretnych informacji (np.:
związanych z Twoim adresem IP oraz ID urządzenia).
5. Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z Serwisów.
Zaznaczamy jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne
działanie Serwisu w pełnym zakresie.
6. Możesz też w każdej chwili określić możliwość przechowywania lub uzyskiwania dostępu
do cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w Twoim urządzeniu.
7. Abyśmy mogli trwale zapamiętać Twoją decyzję dotyczącą braku zgody na
wykorzystywanie przez nas cookies w celach opisanych powyżej, jesteśmy zmuszeni
zapisać na Twoim urządzeniu cookie przechowujące taką informację. Jeśli ustawienia
Twojego urządzenia na to nie pozwalają, naturalnym zachowaniem będzie każdorazowe
pytanie Cię o zgodę.
8. Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z odpowiedniej opcji przeglądarki
internetowej wykorzystywanej do połączenia ze stronami internetowymi Straży
Granicznej i wybrać opcję automatycznego odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj
pozwalają też zarządzać cookies.
9. Sposób blokowania wykorzystywania plików cookies jest najprawdopodobniej opisany w
pomocy technicznej przeglądarki, której używasz. Można skorzystać również z porad
dostępnych w Internecie.
IV. Inne informacje o użytkowniku uzyskiwane za pośrednictwem urządzeń
1. Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisów przez jego użytkowników oraz
ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych.
2. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą Serwisu,
analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną www.
3. Adres IP jest wykorzystywany przez nas ponadto w celach statystycznych, tj. do

gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np.
informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie).
V. Profilowanie
1. Pozyskane w ramach odwiedzin witryn Straży Granicznej dane nie są wykorzystywane
do profilowania.
VI. Przekazywanie pozyskanych danych innym podmiotom
1. Pozyskane dane nie są przekazywane podmiotom trzecim, nie są również przekazywane
do państw trzecich.
2. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji, gdy przepisy prawa tak stanowią, pozyskane
dane mogą zostać przekazane dalej (np.: w ramach zwalczania przestępczości czy
zagrożeń terrorystycznych). Dotyczy to każdego administratora danych, nie tylko Straży
Granicznej.
VII. Bezpieczeństwo
1. Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim urządzeniu i
zapisanych na nim plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność
lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane
dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisów.
2. Przykładamy wielka wagę do zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych,
także w zakresie informacji uzyskanych nie bezpośrednio od Ciebie, ale od urządzeń,
którymi się posługujesz. Należy jednak mieć na uwadze, że nie ma czegoś takiego, jak
pewne bezpieczeństwo oraz że za bezpieczeństwo swoich danych osobowych
odpowiada każdy z nas. Zatem dołożymy wszelkich starań, aby pozyskane przez nas
dane były bezpieczne, jednak i Ty musisz o to zadbać.

