
COOKIES I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka dotycząca ochrony prywatności w serwisach: www.zachod.pl, www.rzg.pl oraz 
www.radiogorzow.pl,  przygotowana została przez Radio Zachód S.A., ponieważ ochrona 
prywatności naszych użytkowników ma dla nas bardzo duże znaczenie.

Poniżej publikujemy informację dotyczące jakie dane gromadzimy oraz jakie zasady ich 
przetwarzania stosujemy. Ograniczamy wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach do 
niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Poniższe 
akapity zawierają zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o klientach i użytkownikach, 
obowiązujące w naszych serwisie online.

Administrator danych osobowych

Radio Zachód S.A z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kukułcza 1 jest Administratorem Twoich 
danych osobowych (zwany dalej Radiem).

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach 
ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@zachod.pl; lub pisemnie na adres naszej 
siedziby.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z 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), przysługuje Ci:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do przenoszenia danych;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Powierzenie danych

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych 
następującym podmiotom:

Sinersio Polska Sp. z o.o., ul. Inżynierska 8, 67-100 Nowa Sól, NIP: 778-14-66-055 w celu 
przechowywania danych osobowych na serwerze (Usługa hostingu),
REDEFINE MOBI Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 20/12; 35-307 Rzeszów; NIP: 813-373-18-53 w 
celu świadczenia usług wsparcia technicznego dla Administratora przy utrzymaniu stron 
internetowych,
Współpracownicy Administratora, którzy tworzą zawartość serwisów internetowych.
Gromadzenie danych



Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP 
kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. 
Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer 
użytkownika),
nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
czas nadejścia zapytania,
pierwszy wiersz żądania http,
kod odpowiedzi http,
liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do 
strony nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
W niektórych przypadkach (np. wysłanie do nas wiadomości) zbieramy informacje o 
użytkownikach, takie jak imię i nazwisko, adres email i wszelkie inne dane, jakie zostaną podane w 
treści wiadomości.

Informacje kontaktowe mogą zostać przez nas wykorzystane do nawiązywania kontaktu kiedy jest 
to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia newsa i doprecyzowanie szczegółów).

Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą 
naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszymi stronami WWW. 
Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób 
odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te 
w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi klientów i innych usług świadczonych przez 
nasze serwisy.

Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne
zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o 
oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na 
identyfikację pojedynczych użytkowników naszych serwisów.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Nasze serwisy nie monitorują i nie weryfikują informacji na temat wieku użytkowników.

Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji przez nasz serwis bez wiedzy 
swoich rodziców lub opiekunów.

Odnośniki do innych stron

Serwisy zawierają odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za 
zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zachęcamy, by po przejściu na 
inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną m.in. z polityką prywatności 
serwisów: Facebook, Twitter, Instagram i Google. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko 
serwisów WWW tworzonych przez Radio Zachód S.A.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące 
działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:



kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony,
kod logowania Facebook – dodawanie komentarzy,
kod logowania Twitter – dodawanie komentarzy.
Pliki cookies

Witryny internetowe Radia Zachód stosują tzw. Cookies („ciasteczka”), informacje zapisywane 
przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy 
każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

 

Radio może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W 
niniejszej Polityce Prywatności informacje dotyczące cookies mają zastosowanie także do innych 
podobnych technologii stosowanych w ramach witryn internetowych. Cookies zawierają zazwyczaj 
nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na 
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu 
końcowym Użytkownika, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Radiem 
dostawców zewnętrznych narzędzi do monitorowania ruchu i aktywności w serwisie.

 

Technika cookies jest stosowana przez większość rozbudowanych stron WWW w celu poprawy 
jakości działania serwisu, a w szczególności:

 

tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści,
personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu,
utrzymywania sesji użytkowników,
uwierzytelniania osób korzystających z serwisu,
dostarczania Użytkownikom personalizowanych treści reklamowych.
 

Witryny Radia Zachód, Radia Zielona Góra i Radia Gorzów stosują następujące rodzaje plików 
cookies:

cookiebar – stałe 30 dni – zawiera informację o zaakceptowaniu przez użytkownika informacji o 
cookies

tk_ai – sesyjne – przechowuje losowy identyfikator w celu tworzenia statystyk w panelu 
administratora

tk_tc – sesyjne – ten plik cookie zbiera dane o użytkownikach korzystających ze strony 
internetowej związanych z funkcjami WordPress.com, dzięki czemu WordPress.com może 
poprawić swoje usługi

voted_* – stałe 365dni – plik cookie z informacją z informacją o oddaniu głosów w liście 
przebojów

wordpresslogged_in* – sesyjne – wskazuje to na zalogowany status użytkownika przeglądającego 
stronę internetową



wordpress_test_cookie – sesyjne – sprawdza, czy przeglądarka używana przez użytkownika do 
przeglądania strony internetowej ma włączoną obsługę plików cookie

wp-settings-time-* – stałe 365 dni – zawiera informacje odnośnie strefy czasowej

__utma – stałe 2 lata – przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika.

_utmt – stałe 10 min. – przetwarza żądania użytkownika i generuje statystyki dotyczące ruchu w 
witrynie.

_utmb – stałe 30 min – przechowuje czas wizyty/przebywania na stronie.

_utmc – sesyjne – przechowuje czas wizyty/przebywania na stronie.

_utmz – stałe 6 miesięcy – przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik.

_utmv – stałe 2 lata – przechowuje niestandardowe dane na poziomie użytkowników i generuje 
statystyki dotyczące ruchu w witrynie.

_ga – stałe 2 lata – służy do rozróżniania użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na 
temat odwiedzin na stronie.

_gid – stałe 24 h – używane do rozróżniania użytkowników.

_gat – stałe 1 min – służy do zmniejszania szybkości żądania.

facebook cookies – pl-pl.facebook.com/policies/cookies/

google cookies – google.com/policies/technologies/types/

 

Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za 
ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika oraz nie wprowadzają zmian 
konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

 

Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki cookies i w 
każdej chwili może wyłączyć ich obsługę, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub 
konfiguracji usługi. Może to powodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie większości stron 
internetowych. W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki, by w każdym 
przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki cookies. Daje to 
Użytkownikowi możliwość kontroli nad plikami cookies, ale może spowolnić działanie 
przeglądarki.

 

W celu łatwego zarządzania plikami cookies, należy wybrać przeglądarkę z poniższej listy i 
postępować zgodnie z instrukcjami:

 



Internet Explorer  http://support.microsoft.com/kb/196955,

Firefox  http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s,

Chrome  http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,

Opera  http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/,

Safari  http://support.apple.com/kb/PH11913.

 

Urządzenia mobilne:

Android http://www.google.com/support/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=169022,

Windows Phone http://www.windowsphone.com/pl-PL/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-
other-browser-settings,

Blackberry 
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_bro
wser_60_1072866_11.jsp,

IOS http://support.apple.com/kb/HT1677.

 

Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w 
urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Radio będzie przechowywać informacje w 
urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie 
modyfikacje do powyższego zapisu.


