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Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Zofii Kossak z siedzibą w Legnicy przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności
użytkowników odwiedzających stronę internetową Szkoły Podstawowej nr 10. Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie
wiedział jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność.

Administratorem danych, gromadzonych za pośrednictwem strony http://sp10.legnica.eu jest Szkoła Podstawowa nr 10 z
siedzibą  w Legnicy

W  Szkole  Podstawowej  nr10  im.  Zofii  Kossak  siedzibą  w  Legnicy   wyznaczyliśmy  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym
można  się  kontaktować  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania   danych  osobowych  oraz  korzystania  z
przysługujących użytkownikom serwisu praw związanych z przetwarzaniem danych. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan
Mariusz Kwaśnik. Można się z nim kontaktować poprzez:

email na adres iod@valven.pl

pisemnie na adres: Szkoła Podstawowa nr 10 im Zofii Kossak, ul. Jaworzyńska 47, 59-220 Legnica

Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje dokumentacji prowadzonej przez Administratora zgodnie z
obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Gromadzenie danych

Podczas wizyty użytkownika na stronie internetowej automatycznie zapisują się tzw. logi systemowe - anonimowe informacje
takie jak, adres ip, adres url, typ urządzenia, typ przeglądarki, czas wizyty itp.

Pliki cookies

Pliki  cookies  stanowią  dane  informatyczne,  przede  wszystkim  pliki  tekstowe  zapisywane  na  urządzeniu  końcowym
(komputer, laptop, urządzenie mobilne) osoby odwiedzającej serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik
cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę
identyfikującą ten plik.

Przetwarzanie danych

Podstawą przetwarzania danych jest:

niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Podstawą  przetwarzania  danych  osobowych  (imię,  nazwisko,  adres  e-mail)  jest  zgoda.  Użytkownik  ma  prawo  cofnąć
wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych,
którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
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zostały zawarte w Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Wykorzystywanie danych

Logi systemowe przechowywane jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwerami serwisu. Informacje w
nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem. Na podstawie plików
logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich
statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Wykorzystanie ciasteczek - mechanizm cookies

Na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Zofii Kossak w Legnicy mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do
pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisów ani śledzenia ich nawigacji. W ustawieniach przeglądarki
można  wybrać  opcję  odrzucania  plików cookie,  jednak  niektóre  funkcje  serwisu  mogą  wtedy  nie  działać  poprawnie.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Piki  Cookies  związane  z  badaniami  Internetu  pochodzą  od  spółki  Google  Inc.  Wykorzystując  oprogramowanie  Google
Analytics, witryna zamieszcza w komputerze użytkownika kod zliczający umożliwiający zbieranie danych o użytkownikach.
Jeśli chcą Państwo wyłączyć przesyłanie takich informacji, proszę pobrać i zainstalować ten dodatek w używanej przez
Państwa przeglądarce. Jest on dostępny dla: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Opera
pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Pliki  cookies można również wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.  Wyłączenie plików cookies może
spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie  strony  Szkoły  Podstawowej  nr  10  w Legnicy.  Opcja  „Pomoc”  dostępna w
większości przeglądarek podpowie w jaki sposób można zrezygnować z umieszczania nowych plików cookies oraz w jaki
sposób usunąć zapisane wcześniej pliki cookies. Pomoc techniczna dla najpopularniejszych przeglądarek: Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Chrome, Opera

Odnośniki do innych stron internetowych

Strona  Szkoły  Podstawowej  nr  10  w  Legnicy  zawiera  linki  i  odnośniki  do  innych  stron  internetowych  i  nie  ponosi
odpowiedzialności za politykę prywatności na tych witrynach. Zachęcamy - po przejściu do innego serwisu - do zapoznania
się z obowiązującymi tam zasadami.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej
podstronie.
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