POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r informujemy,
że administratorem danych przetwarzanych na naszej stronie
internetowej jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grębkowie,
ul. Szkolna 1, 07-110 Grębków.
Gromadzenie danych
Nasz strona nie przechowuje żadnych danych osobowych użytkowników
końcowych naszych serwisów.
Serwer firmy hostingowej, na którym działa nasza strona może automatycznie
zapisywać informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu przez
użytkowników, to jest ich adresy IP, nazwy domen, dane techniczne i typy
przeglądarek, rodzaje systemu operacyjnego oraz rejon geograficzny, z którego
nastąpiło wejście na naszą stronę internetową. Informacje te wykorzystywane są
w celach technicznych, do tworzenia różnego rodzaju statystyk, szacowania
wykorzystania konkretnych elementów serwisu a także przeciwdziałania
zagrożeniom infrastruktury teleinformatycznej firmy hostingowej. Dane te nie
umożliwiają jednoznacznej identyfikacji poszczególnych użytkowników jako
konkretnych osób fizycznych.
Mechanizm cookies.
Nasza strona internetowa może wykorzystywać pliki cookies (ciasteczka),
które służą identyfikacji przeglądarki użytkownika końcowego podczas
korzystania z naszej strony. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych
osobowych.
Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika
końcowego podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki
cookies zawierają m.in. adres strony internetowej, z której pochodzą, ustawienia
dokonane przez użytkownika serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu,
kolorów, wersji kontrastowej, dane wpisywane do formularzy oraz wartość, którą
jest zazwyczaj automatycznie wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies
nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych

z urządzenia użytkownika końcowego.
Korzystając z serwisu internetowego użytkownik końcowy wyraża zgodę na
wykorzystywanie plików cookies.
Użytkownik końcowy ma możliwość korzystania z serwisu internetowego bez
wykorzystywania plików cookies, ale oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie
będą działać poprawnie. Użytkownik końcowy może samodzielnie i w każdym
czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również może usunąć
pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której
używa.
Niniejszy serwis internetowy może stosować następujące pliki cookies:


pliki uwierzytelniające - wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
użytkownika końcowego w serwisie internetowym oraz do wykrywania nadużyć
w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;



pliki statystyczne - wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania
użytkownika końcowego z serwisu internetowego;



pliki

funkcjonalne

-

wykorzystywane

do

zapamiętania

wybranych

przez

użytkownika końcowego ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np.
w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.
Wykorzystywanie danych.


Dane zbierane w ramach naszych Serwisów służą do zapewnienia określonych
usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych,
a także do ochrony serwisów.



Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub
organizacjom ani osobom trzecim, które nie są pracownikami lub stałymi
współpracownikami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grębkowie.



Na podstawie informacji uzyskanych w ramach serwisów, Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Grębkowie może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne,

które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak
żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.
Zmiany polityki prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez
opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.
Więcej informacji.
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy
o kontakt z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Grębkowie. Wszelkie dane
kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt.
Serwisy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grębkowie zawierają odnośniki
do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny,
zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

