POLITYKA PRYWATNOŚCI
Cieszymy się, Ŝe cenisz swoją prywatność. Przywiązujemy duŜą wagę do
ochrony danych osobowych uŜytkowników strony. ZaleŜy nam, aby kaŜdy, kto
odwiedza tę witrynę, dokładnie wiedział, jak moŜe chronić swoją prywatność.
Dlatego zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności
serwisu. Prezentowana informacja opisuje w jaki sposób są gromadzone,
przetwarzane i wykorzystywane informacje o uŜytkownikach oraz jak wygląda
ochrona danych osobowych uŜytkowników strony.

Administrator
Administratorem jest Ochronka Zgromadzenia Sióstr SłuŜebniczek BDNP
Niepubliczne Przedszkole w Pilźnie, zwany dalej: "Administratorem". W
razie jakichkolwiek pytań, moŜesz skontaktować się z nami telefonując pod
numer: 14 672 13 43 lub pisząc na e-mail: ochronkapilzno@wp.pl

Zasady przetwarzania danych
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub moŜliwej
do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone,
przechowywane i przetwarzane na stronie www zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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(RODO).
Serwer firmy hostingowej, na którym działa nasza strona moŜe zapisywać
informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez uŜytkowników, 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 wszelkiego rodzaju statystyk, szacowania wykorzystania
konkretnych elementów serwisu a takŜe przeciwdziałania zagroŜeniom
infrastruktury teleinformatycznej firmy hostingowej. Dane te nie umoŜliwiają
jednoznacznej identyfikacji poszczególnych uŜytkowników jako konkretnych
osób fizycznych.

Formularze elektroniczne
Podczas korzystania z naszych formularzy on-line / formularzy kontaktowych
zbierane są dane wykorzystywane do:
•
•

odpowiedzi na zadane w poprzez formularz pytanie z Państwa strony
umoŜliwienia kontaktu z Państwem przy uŜyciu danych kontaktowych
wprowadzonych do formularzy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iŜ administratorem
Państwa danych jest Ochronka Zgromadzenia Sióstr SłuŜebniczek
BDNP Niepubliczne Przedszkole w Pilźnie.
Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych innym
podmiotom. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres
niezbędny do przygotowania odpowiedzi lub/oraz Posiadają Państwo prawo
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu. Maja Państwo równieŜ prawo wniesienia skargi do PUODO gdy
uznają, iŜ przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Państwa danych osobowych wskazanych w formularzach jest
dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mieć moŜliwości
przygotowania odpowiedzi na zapytanie lub zareagowania w odpowiedni
sposób na Państwa wiadomość.

Udostępnianie informacji o użytkownikach
strony
Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i
uŜytkowników strony osobom lub instytucjom trzecim.

nie

uŜycza

danych

Administrator moŜe przedstawić współpracującym instytucjom zestawienia
statystyczne oglądalności serwisu, nie pozwalające jednak na identyfikację
poszczególnych uŜytkowników. W przypadku kontroli Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane mogą zostać udostępnione
pracownikom Urzędu.

W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy
obowiązującego prawa, moŜemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru
sprawiedliwości na podstawie odpowiednich przepisów prawa / nakazu
sądowego / innych dokumentów zgodnych z obowiązującym prawem polskim.

Pliki cookies
Nasza strona, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje pliki
cookies, w celach w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Cookies to
niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu
końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być
odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Więcej informacji http://wszystkoociasteczkach.pl. Zablokowanie moŜliwości zapisywania plików
cookies moŜe spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji
serwisu.
Usuwanie plików cookies i zarządzanie nimi w wybranych programach.
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Opera
http://help.opera.com/opera/Windows/2393/pl/controlPages.html#manageCook
ies
Safari
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/manage-cookies-and-website-datasfri11471/mac
Safari na telefonie iPhone, iPadzie
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

lub

iPodzie

touch

Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82
%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Twoje uprawnienia
Szanowny UŜytkowniku, przysługują Ci następujące prawa w związku z
przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
- prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
- prawo Ŝądania sprostowania danych,
- prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
- prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej
podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
- prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od
administratora Twoich danych osobowych, w powszechnie uŜywanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego.
PowyŜsze uprawnienia moŜesz zrealizować zgodnie z zasadami wskazanymi w
artykułach 15-21 RODO, kontaktując się z nami.
Link do RODO:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

Zbierane informacje
Korzystając z serwisu akceptuje Pani/Pan zasady niniejszej Polityki prywatności
serwisu.
Dane osobowe mogą być gromadzone poprzez następujące działania:
1) informacje podawane w formularzach zamieszczonych w serwisie,
2) informacje zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z serwisu,
tj.:
- informacje zapisywane automatycznie w logach serwerów oraz serwisu, np.
adres IP, Ŝądanie strony wysyłane przez uŜytkownika, data i godzina Ŝądania, typ
przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, typ systemu operacyjnego,
- pliki „cookies” – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis na
urządzenie uŜytkownika odwiedzającego serwis (np. komputer, smartfon).
Informacje zbierane w sposób automatyczny słuŜą do realizacji następujących
celów:
1) administrowania serwerami i serwisem,

2) zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony danych i serwisu,
3) zapewnienia świadczenia Pani/Panu określonych usług,
4) celów statystycznych.

Zmiany w polityce prywatności
Administrator zastrzega, iŜ w przyszłości moŜe wprowadzić zmiany w
Polityce Prywatności. Wraz z kaŜdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności
będzie się pojawiać w tym miejscu. Korzystając z serwisu uŜytkownik akceptuje
zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.
W przypadku pytań, wątpliwości lub zgodnych z postanowieniami ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r
dyspozycji związanych z gromadzeniem/ przechowywaniem danych, prosimy o
kontakt z nami.

