POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY

WWW.ZSMEDLANC.PL

1. Informacje ogólne.
1.
2.

Operatorem Serwisu www.zsmedlanc.pl jest Zespół Szkół im. Stanisława Pigonia w Medyni Łańcuckiej,
37-126 Medynia Głogowska
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący
sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego OVH
funkcjonującego pod adresem www.ovh.pl

2. Informacja o plikach cookies.
1.

Serwis nie korzysta z własnych plików cookies. Jedyne dwa plki tego typu (mailplan i mailplanBAK)
należą do dostawcy usługi hostingowej (OVH) i służą do poprawnego działania systemu loadbalancingu.
Jest ono niezbędne do działania strony na serwerze hostingowym i nie służy do zbierania statystyk.

3. Logi serwera.
1.

2.

3.
4.

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.
Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak
najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy
przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

4. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH.

1.

2.

3.

4.

W związku z realizacją wymogów 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO- informujemy o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół im. Stanisława Pigonia w Medyni
Łańcuckiej jest: Dyrektor Zespołu Szkół
Adres: Medynia Łańcucka 105, 37-126 Medynia Głogowska
Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony
Pani/Pana danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iodo@cuwczarna.pl lub pisemnie na
adres Administratora.
Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Zespole Szkół, tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w pozostałych
przypadkach - na podstawie zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody albo w związku z
zawartą umową.
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami danych osobowych
mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół im. Stanisława
Pigonia w Medyni Łańcuckiej przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor
Zespołu Szkół.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a
po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do usunięcia danych i
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia
tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zespole Szkół im. Stanisława
Pigonia w Medyni Łańcuckiej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

