Nota prawna
Polityka ochrony prywatności:
Minister właściwy do spraw informatyzacji jako dysponent ePUAP a zarazem administrator
danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników
ePUAP. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) każda osoba ma zagwarantowane prawo do
kontroli swoich danych osobowych przetwarzanych w zbiorach danych.
Informacje dotyczące Użytkowników mogą być przekazywane uprawnionym organom
publicznym. Dysponent ePUAP zapewnia użytkownikom realizację uprawnień wynikających
z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych
danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach
określonych w przepisach tej ustawy.

Informacje przy rejestracji:
W celu skorzystania z usług administracji publicznej dostępnych na platformie ePUAP
w formularzu rejestracyjnym należy podać swoje dane (m.in. imię i nazwisko, numer telefonu
kontaktowego, adres e-mail). Informacje kontaktowe, są niezbędne w sytuacji, w której
odpowiedź podmiotu administracji publicznej może nastąpić jedynie drogą tradycyjną.
Udostępnianie danych:
Platforma ePUAP udostępnia dane osobowe wyłącznie dla celów związanych z realizacją
usług administracji publicznej. Poczta elektroniczna kierowana do ePUAP jest archiwizowana
i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.
Bezpieczeństwo:
Platforma ePUAP zapewnia bezpieczeństwo danych swoich użytkowników. Procedury
zapewnienia bezpieczeństwa chronią dane przed ingerencją niepożądanych osób. Dysponent
ePUAP podejmuje środki mające na celu ochronę zbioru danych osobowych poprzez
ograniczenie dostępu do niego. Tylko osoby uprawnione mają wgląd w dane osobowe
użytkowników.

Usunięcie danych:
Platforma ePUAP zapewnia użytkownikom możliwość usunięcia swoich danych z profilu
użytkownika, usunięcie konta oraz do zaprzestania korzystania z platformy ePUAP.
Informacje zawarte w profilu użytkownika są przechowywane przez Dysponenta ePUAP
(tj. ministra ds. informatyzacji) przez okres 5 lat od ostatniego dnia miesiąca, w którym
nastąpiła dezaktywacja. Dysponent ePUAP może odmówić usunięcia danych, aby zapobiec
powtórnej rejestracji osób, które korzystały z funkcjonalności platformy ePUAP lub usług
administracji publicznej w sposób niedozwolony.
Pliki „cookies”:
W ramach strony ePAUP stosowane są pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na
najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do indywidualnych potrzeb
użytkownika. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies
oznacza, że będą one umieszczane w urządzeniu użytkownika. W każdej chwili użytkownik
może dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies w celu ich wyłączenia.
Serwis wykorzystuje pliki cookies, które można podzielić w następujący sposób:
„niezbędne” - czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach portalu,
np. podtrzymujące sesję po zalogowaniu użytkownika
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