Polityka prywatności i ochrona danych osobowych
Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies na stronie
internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku przywiązuje
szczególną wagę do poszanowania prywatności internautów odwiedzających
serwis szkoły znajdujący sie pod adresem www.sp1kornik.pl. Dane
zbierane
w
dziennikach
logów
serwera
są
wykorzystywane
tylko
i wyłącznie do celów administrowania stroną internetową.
Jakie dane zbieramy?
Większość serwisów WWW, przechowuje zapytania HTTP kierowane do
serwerów hostingowych. Przeglądane treści identyfikowane są poprzez
adresy URL.
Informacje, które są przechowywane są następujące:
publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (czasami może
to być bezpośrednio komputer użytkownika), nazwę stacji klienta identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa, nazwa
użytkownika - gdy użytkownik loguje się do naszej strony, dane
dotyczące daty i godziny nadejścia zapytania, pierwszy wiersz zapytania
HTTP, odpowiedź HTTP, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL
strony
z
której
przybył
uzytkownik
(referer
link),
informacje
o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy
realizacji transakcji HTTP.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami przeglądającymi
stronę Szkoły. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu,
okazjonalnie analizowane są pliki z logami w celu określenia: które
strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są
stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.
Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał
pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich
zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do
administrowania serwerem. 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.
Mechanizm Cookies na stronach internetowych szkoły
Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek
informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia nawigacji po stronie
internetowej Szkoły. Pliki cookies stosowane nie przechowują żadnych
danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
Kontrolowanie, usuwanie, blokowanie plików "cookies"
Domyślnie oprogramowanie do przeglądania stron internetowych dopuszcza
umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą
zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę
plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować
o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika, gdy strona
internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością
usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez
przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią
się w zależności od używanej przeglądarki.
Proszę pamiętać, że zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować
trudności
w
działaniu
lub
zupełnie
uniemożliwić
korzystanie
z niektórych funkcjonalności strony.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Odnośniki do innych stron
Strona szkoły zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić
odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych
stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się
z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności
dotyczy tylko strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa
Działyńskiego w Kórniku
Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności,
zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

wprowadzone

Ochrona danych osobowych
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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, dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
listownie: ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik
e-mail: sp1dyr@o2.pl
telefon / faks: +48 61 817 01 96
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Mariusz Wereniewicz. Można się
z nim kontaktować poprzez e-mailem na adres: iod@sp1kornik.pl
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące
przetwarzania Państwa danych przez Szkołę, w tym realizacji Państwa
praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast
załatwianie innych spraw.
3. Państwa dane osobowe bedziemy przetwarzać w związku z realizacją
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO). Niektóre dane osobowe, bedą zbierane na podstawie Państwa zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO).
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, którym szkoła
zobowiązana jest przekazywać dane osobowe na podstawie przepisów prawa
(wmszczególności na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe). W niektórych
sytuacjach dane osobowe będą musiały być udostępnione podmiotom,
realizującym usługi
na rzecz szkoły (np.: usługi pocztowe, bankowe,
IT, ubezpieczenia, wspomaganie procesów edukacyjnych)
5. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji
zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli
chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych
oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich
danych, prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy
przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy
publicznej, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia
skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8. Podanie danych osobowych, związanych z realizacją obowiązku prawnego
ciążącego na szkole w zakresie zapewnia bezpłatnego nauczania jest
obowiązkowa, a niepodanie ich może skutkować
odpowiedzialnością
administracyjną.
Część
danych
osobowych
możecie
Państwo
podać
dobrowolnie, ale niepodanie niektórych danych
może skutkować brakiem
możliwości realizacji umowy.

