
INFORMACJA POJAWIAJACA SIĘ NA STRONIE, NP. U DOŁU: 

Ten serwis korzysta z plików cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in.  

w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb 

użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w 

pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając 

odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Szczegółowe informacje w Polityce ochrony 

prywatności–PROSZĘ TU WKLEIĆ LINK DO PONIŻSZEJ POLITYKI OCHRONY 

PRYWATNOŚCI, KTÓRĄ TRZEBA POWIESIĆ NA PAŃSTWA STRONIE. 

PONIŻEJ TRZEBA DODAĆ POLE DO ZAZNACZENIA: 

Rozumiem 

PONIŻEJ TREŚĆ POLITYKI OCHRONY PRYWATNOŚCI, KTÓRY PROSZĘ POWIESIĆ NA 

PAŃSTWA STRONIE INTERNETOWEJ. 

 

Polityka Ochrony Prywatności  

Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im.Marii Skłodowskiej-Curie w 

Święciechowie, któryprzywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności 

użytkowników odwiedzających serwis internetowy.  

Dane pochodzące od użytkowników serwisu Administratora to dane: 

 podawane dobrowolnie przez użytkownika, 

 informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu. 

Dane zbierane w ramach serwisu Administratora służą do zapewnienia określonych usług 

naszym użytkownikom oraz w celach m.in. statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania 

strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dane użytkowników uzyskane za 

pośrednictwem serwisu przeznaczone są wyłącznie na użytek  Administratora i podmiotów, z 

którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani 

osobom, które nie są pracownikami lub współpracownikamiAdministratora lub z którymi 

Administrator nie ma zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Jednak w przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane użytkownika mogą być 

udostępnione organom państwowym lub samorządowym, w tym w szczególności organom 

wymiaru sprawiedliwości. 

Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach 

cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Za 

pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników 

serwisu Administratora. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. 

Pliki cookiesprzechowywane są na komputerach użytkowników w celu m.in. właściwego 

dopasowania serwisu do potrzeb użytkowników,zapamiętania preferencji i indywidualnych 

ustawień użytkownika,tworzenia statystyk oglądalności serwisu. Użytkownik posiada 

możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo 



wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany 

może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu. 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić serwis przed nieuprawnionym dostępem 

osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, 

urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. 

Serwis Administratora zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Po przejściu na inne 

witryny, należy zapoznać się z obowiązującą tam polityką ochronyprywatności. 

W przypadku zmiany niniejszej politykiAdministrator zamieści odpowiednią modyfikację na 

niniejszej podstronie. 


