Polityka prywatności
Zasady ogólne
Udostępniając Państwu naszą stronę internetową, poniżej podajemy zasady gromadzenia,
przetwarzania i wykorzystywania informacji uzyskiwanych za pośrednictwem naszej
strony internetowej www.sp3zabkowice.pl Przeglądając serwis internetowy Szkoły
Podstawowej nr 3 im M. Kopernika w Ząbkowicach Ślaśkich akceptujesz zasady zawarte w
Polityce Prywatności znajdującej się na stronie.
Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis (lub jego część) Szkoły
Podstawowej nr 3 im M. Kopernika w Ząbkowicach Ślaśkich obowiązuje aktualna Polityka
Prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Nie
sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych
użytkowników serwisu.
Polityka ma charakter ogólny i prezentuje najważniejsze kwestie związane
z przetwarzaniem danych osobowych. Uszczegółowieniem niniejszej polityki są
poszczególne regulaminy lub klauzule informacyjne, które Użytkownik będzie otrzymywać
w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji poszczególnych usług.
Przepisy prawa o ochronie danych osobowych
Polityka Prywatności Szkoły Podstawowej nr 3 im M. Kopernika w Ząbkowicach Śląskich
opiera się na następujących przepisach:






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) (Dz.Urz.UE.L Nr
119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.
1000)
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.
1907 ze zm.)
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.
z 2017 r., poz. 1219 ze zm.)

Dane osobowe
Wszystkie dane umieszczone w bazie Szkoły Podstawowej nr 3 im M. Kopernika
w Ząbkowicach Ślaśkich będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane innym
podmiotom. Dane te będą przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do
nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z "ustawą o ochronie danych
osobowych".

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im M.
Kopernika w Ząbkowicach Śląskich z siedzibą przy ul. Orkana 32, 57-200 Ząbkowice
Śląskie reprezentowana przez Dyrektora.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Klient ma prawo
zgłosić zaprzestanie przetwarzania jego danych w celach marketingowych. Szkoła
Podstawowa nr 3 im M. Kopernika w Ząbkowicach Śląskich nie sprzedaje i nie przekazuje
danych osobowych Klientów innym podmiotom, chyba że obowiązek udostępnienia
danych wynika z przepisów prawa bądź jest to niezbędne dla dochodzenia roszczeń przez
Szkoła Podstawowa nr 3 im M. Kopernika w Ząbkowicach Śląskich w przypadku
naruszenia jej praw, dóbr przez Klienta.
Dane osobowe mogą być gromadzone przez Szkołę Podstawową nr 3 im M. Kopernika w
Ząbkowicach Śląskich również, gdy jest to niezbędne dla realizacji innego, określonego
celu, zgodnego z prawem.
Okres przechowywania
Dane będą przechowywane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla
których dane zostały zebrane. Tam gdzie to możliwe staramy się podać skonkretyzowany
okres przechowywania danych.
W przypadku procesów przetwarzania danych opartych na zgodzie, dane przechowywane
będą przez okres jej ważności, nie dłużej niż 8 lat (chyba że ustalono krótszy okres) lub do
czasu jej cofnięcia.
W każdym jednak przypadku okres przechowywania może ulec zmianie, tj. dane osobowe
mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest
to konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń (np. do chwili przedawnienia
roszczeń możemy przechowywać dowód udzielonej przez Użytkownika zgody), bądź
krócej np. w przypadku zrealizowana żądania usunięcia danych.
Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest
planowany i prawdopodobny czas przechowywania danych osobowych.
Bezpieczeństwo danych osobowych
Szkoła Podstawowa nr 3 im M. Kopernika w Ząbkowicach Śląskich podejmuje techniczne
i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy
nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich
zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności.
Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu,
system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami
bezpieczeństwa, analizę ryzyka.
W ramach zapewniania bezpieczeństwa
zobowiązujemy się do uwzględnienia:
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poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom
trzecim,
integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,
dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Twoich
danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Każdy pracownik lub współpracownik Szkoły Podstawowej nr 3 im M. Kopernika w
Ząbkowicach Śląskich mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim
upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.
Dane osobowe, które podałeś na naszych stronach, są szyfrowane i chronione za pomocą
certyfikatu SSL
Przysługujące prawo
Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących
Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres: spnr3_zabkowice@op.pl, lub pisemnie
na adres Szkoły Podstawowej nr 3 im M. Kopernika w Ząbkowicach Śląskich ul. Orkana32
, 57-200 Ząbkowice Śląskie oraz możesz skontaktować się z naszym Inspektorem
Ochrony Danych (pisemnie na adres siedziby z dopiskiem „IOD” lub pisząc na
adres: iodo_sp3zabkowice@op.pl

Przetwarzanie danych poza EOG
Jeśli w ramach przetwarzania dane osobowe Użytkowników będą przekazywane do
odbiorców w krajach trzecich (poza EOG), np. w Stanach Zjednoczonych Rosji, Japonii,
Chin i Indii., takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w
sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, tj. dla
organizacji uczestniczących w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), lub na
podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo
na podstawie Państwa wyraźnej zgody.
Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać kontaktując się naszym IOD.

Prawa autorskie
Wszelkie treści oraz informacje zawarte na naszej stronie internetowej, w tym w
szczególności znaki graficzne, dane, teksty, zdjęcia, grafiki, filmy, lub inne materiały są
własnością Szkoły Podstawowej nr 3 im M. Kopernika w Ząbkowicach Śląskich i podlegają
ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904 z późn. zm.) w zakresie wykorzystania,
wyświetlania, kopiowania, przekazywania, rozpowszechniania, zmiany lub usuwania. W
związku z powyższym wszelkie działania we wskazanym zakresie, podjęte bez uprzedniej
pisemnej zgody Szkoły Podstawowej nr 3 im M. Kopernika w Ząbkowicach Śląskich, są
bezprawne i będą stanowiły naruszenie własności intelektualnej podmiotu- Szkoły
Podstawowej nr 3 im M. Kopernika w Ząbkowicach Śląskich

Linki do stron osób trzecich
Linki / przekierowania do stron internetowych innych podmiotów jeśli zostały zamieszczone
w treści serwisu to wyłącznie dla wygody jego użytkowników. Szkoła Podstawowa nr 3 im
M. Kopernika w Ząbkowicach Śląskich nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane
przez właścicieli innych witryn, jak również za politykę ochrony prywatności innych
podmiotów.

Strona internetowa i Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary strony internetowej (serwisu) pod adresem www. sp3zabkowice.pl mogą
wykorzystywać tzw. „cookies” w celu monitorowania aktywności odwiedzających naszą
stronę internetową Klientów. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne,
w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników
przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do
jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej
z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
numer-IP. Cookie zidentyfikuje Cię gdy odwiedzisz naszą stronę ponownie.
Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i
wykorzystywane:
1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja
przeglądarki oraz system operacyjny;
2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań,
długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
3. informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszej
witrynie internetowej;
4. informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie;
5. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu
skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub biuletynów;
6. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie
internetowej;
7. informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony
internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
8. informacje dotyczące usług, z których korzystasz;
9. informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania
ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść
umieszczanych postów;
10. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub
za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i
metadane;
11. wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane, mogą być również, przez współpracujących
z operatorem reklamodawców jak np. Facebook, Google, Twitter. Więcej informacji na
temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych
podmiotów trzecich.
Wyszukiwarki umożliwiają również użytkownikom blokowanie cookies lub usuwanie ich
zupełnie. Istnieje zatem możliwość odpowiedniej konfiguracji Państwa przeglądarki
internetowej, tak aby nie zachowywała ona żadnych plików tego typu. Jako że wszystkie
wyszukiwarki zostały inaczej zaprogramowane, aby zobaczyć jak w Twojej wyszukiwarce
zablokować lub usunąć cookies z komputera należy przejść do Help Menu w swojej
wyszukiwarce. Pamiętaj jednak, że blokując cookies blokujesz również pewne funkcje
wyszukiwarki co może obniżyć jej funkcjonalność. Informujemy, że nie odpowiadamy za
stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki
linkom umieszczonym na naszej stronie. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania
zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania
ze stron internetowych. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą
być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika.
Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików „cookies” w wyżej opisany
sposób, prosimy o ich wyłączenie w ustawieniach przeglądarki internetowej lub nie
korzystanie z serwisu internetowego www.sp3zabkowice.pl

Zmiany w Polityce
Szkoła Podstawowa nr 3 im M. Kopernika w Ząbkowicach Śląskich zastrzega sobie prawo
do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania
do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności lub też
rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach Szkoła Podstawowa nr
3 im M. Kopernika w Ząbkowicach Śląskich będzie informowała stosownym komunikatem
na swojej stronie internetowej.

