
Polityka prywatności

Dokument  wyjaśniający  zasady  oraz  sposób  gromadzenia,  przetwarzania

i wykorzystywania  informacji  o  użytkownikach  serwisów  internetowych  Szkoły

Podstawowej w Korzeniowie.

1. Szkoła Podstawowa w Korzeniowie, Korzeniów 77a, 39-203 Nagoszyn, prowadząc

serwisy  internetowe,  nie  zbiera  i  nie  przechowuje  żadnych  danych  osobowych

użytkowników stron internetowych, za wyjątkiem adresu IP użytkownika oraz tzw.

cookies.

2. Dane  dotyczące  użytkowników  serwisów  internetowych  Szkoły  Podstawowej

w Korzeniowie przetwarzane są przez Szkołę Podstawową w Korzeniowie, będący

w  odniesieniu  do  danych  osobowych  użytkowników  administratorem  danych

osobowych.

3. Tak,  jak  inni  wydawcy  serwisów  internetowych,  zbieramy  informacje  dotyczące

korzystania z serwisów internetowych Szkoły Podstawowej w postaci adresów IP

na  podstawie  analizy  logów  dostępowych.  Informacje  te  wykorzystywane  są

w celach technicznych,  związanych z  administracją  serwerów naszych serwisów

internetowych, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej

użytkowników. Jednak możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym

w szczególności  numeru  IP  urządzenia  użytkownika,  zawartych  w  logach

dostępowych, na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na

potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

4. Zbiór  zgromadzonych  danych  osobowych  użytkowników  traktowany  jest  jako

wydzielona  baza  danych  przechowywana  na  serwerze  internetowym  Szkoły

Podstawowej  w  Korzeniowie  w  specjalnej  strefie  bezpieczeństwa  zapewniającej

właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie administratorzy

serwisu  zajmujący  się  administracją  bazy.  Ponadto  ochronę  danych  osobowych

podczas  ich  przekazywania  zapewnia  stosowany  przez  nas  protokół

bezpieczeństwa  SSL.  Jako  administrator  danych  osobowych  użytkowników

wydawanych  przez  nas  serwisów  internetowych  możemy  w  drodze  umowy

powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.

5. Szkoła  Podstawowa  w  Korzeniowie  nie  przekazuje,  nie  sprzedaje  i  nie  użycza

zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom,



chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika lub też na

żądanie  uprawnionych  na  podstawie  prawa  organów  państwa  na  potrzeby

prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawniać opracowane przez

nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie

oglądalności  naszych  serwisów  i  nie  zawierają  danych  pozwalających  na

identyfikację poszczególnych użytkowników.

6. W  związku  z  udostępnianiem  zawartości  serwisów  internetowych  Szkoła

Podstawowa  w  Korzeniowie  stosuje  tzw.  cookies  (ciasteczka),  tj.  informacje

zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery

mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

Może  także  używać  innych  technologii  o  funkcjach  podobnych  lub  tożsamych

z cookies.  Pliki  cookies  stanowią  dane  informatyczne,  w  szczególności  pliki

tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów

internetowych Szkoły Podstawowej w Korzeniowie. Cookies zazwyczaj  zawierają

nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania

ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

7. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1. Dostosowania  zawartości  stron  serwisów  internetowych  do  preferencji

użytkownika  oraz  optymalizacji  korzystania  ze  stron  internetowych;

w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu

internetowego  i  odpowiednio  wyświetlić  stronę  internetową,  dostosowaną  do

jego indywidualnych potrzeb.

2. Tworzenia  statystyk,  które  pomagają  zrozumieć,  w  jaki  sposób  użytkownicy

serwisu  korzystają  ze  stron  internetowych,  co  umożliwia  poprawianie  ich

struktury i zawartości.

8. W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje

plików cookies:

1. Uwierzytelniające  pliki  cookies  wykorzystywane  do  usług  wymagających

uwierzytelniania w ramach serwisu.

2. Pliki  cookies  służące  zapewnieniu  bezpieczeństwa,  np.  wykorzystywane  do

wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu.

3. Pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron

internetowych serwisu.
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9. Przeglądarki  internetowe,  zazwyczaj  domyślnie,  zezwalają  na  przechowywanie

plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą

dokonać  w  każdym  czasie  zmiany  ustawień  dotyczących  plików  cookies.

Ustawienia  te  mogą  zostać  zmienione  w  szczególności  w  taki  sposób,  aby

blokować  automatyczną  obsługę  plików  cookies  w  ustawieniach  przeglądarki

internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu

użytkownika  serwisu  internetowego.  Szczegółowe  informacje  o  możliwości

i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania

(przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień przeglądarki w zakresie

cookies  oznacza,  że  będą  one  zamieszczone  w  urządzeniu  końcowym

użytkownika,  a  tym  samym  będziemy  przechowywać  informacje  w  urządzeniu

i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

10. Więcej  informacji  dotyczących  zarządzaniem  plikami  cookies  w  popularnych

przeglądarkach znajdziesz tu: http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/

11. Wyłączenie  stosowania  cookies  może  spowodować utrudnienia  w  korzystaniu  z

niektórych  usług  w  ramach  naszych  serwisów  internetowych,  w  szczególności

wymagających  logowania.  Wyłączenie  opcji  zapisywania  cookies  nie  powoduje

natomiast  braku  możliwości  czytania  lub  oglądania  treści  zamieszczanych

w serwisach internetowych Szkoły  Podstawowej  w Korzeniowie  z  zastrzeżeniem

tych, do których dostęp wymaga logowania.

12. W  przypadku  pytań  użytkowników  dotyczących  Polityki  Prywatności  stosowanej

przez Szkołę Podstawową w Korzeniowie, prosimy o kontakt osobisty pod adresem

Szkoły  Podstawowej  w  Korzeniowie  lub  pocztą  elektroniczną  na  adres

dyrekcja@spkorzeniow.pl.
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