POLITYKA PRYWATNOŚCI
Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek”

Niniejsza polityka stanowi podstawową informacje o celach , sposobach przetwarzania oraz o
bezpieczeństwie Twoich danych osobowych , jako użytkownika strony : www:przedszkole8.pl.
Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem twoich danych
osobowych , jakie dane osobowe Administrator zbiera , w jakich celach są wykorzystywane oraz jak
są chronione.
§1 Informacje podstawowe
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedszkole nr 8 Pluszowy Misiaczek w
Gdyni, ul. Kapitańska 15, 81-249 Gdynia.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty mailowej
dyrektor@przedszkole8.pl i telefonicznie 58 62036079
§ 2 Zasady przetwarzania danych
1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
a) W oparciu o podstawy prawne i zgodnie z prawem ( legalizm), ( Ustawa z dn.10 maja
2018 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r poz 1781 dalej RODO)oraz przepisów
prawa oświatowego.
b) Rzetelnie i uczciwie ( rzetelność)
c) Na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
§ 3 Cele przetwarzania danych
1. Twoje dane przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody oraz realizacji
statutowych celów przedszkola.
2. Dane przetwarzać będziemy w celach:
a) Statystycznych i analitycznych w celu monitorowania ruchu na stronie.
§ 4 Zakres przetwarzania danych osobowych
1. To w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane zależy od tego , jakie dane w jakim celu nam
udostępniłeś.
2. Administrator na stronie internetowej przedszkola przetwarza wizerunek dziecka, imię
dziecka i przynależność do grupy oraz imię rodzica i przynależność do grupy.
3. Pozostałe dane , które administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach
Cookiem, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Ciebie i innych
użytkowników strony.
§ 5 Termin przechowywania danych
1. Dane osobowe przechowywane są przez okres 1 roku od chwili zakończenia edukacji
przedszkolnej .

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Twoich danych do momentu jej
wycofania.

§ 6 Postępowanie w sprawie naruszenia danych osobowych.
1. Każda osoba , która dostrzeże zagrożenie dla bezpieczeństwa danych osobowych zbieranych
przez Administratora lub będzie świadkiem naruszenia danych osobowych powinna
natychmiast poinformować o tym Administratora.
2. Administrator w ciągu 72 godzin , od stwierdzenia naruszenia zawiadamia Prezesa Urzędu
Ochrony danych osobowych , chyba ,ze jest mało prawdopodobne , by naruszenie skutkowało
ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
§ 7 Prawa Użytkowników
Masz prawo do:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dostępu do treści swoich danych osobowych,
Żądania sprostowania danych osobowych,
Żądania usunięcia swoich danych osobowych,
Żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Na adres ul. Stawki 2 ,
00-193 Warszawa)
§ 8 Pliki Cookies

1.

2.
3.
4.
5.

Pliki Cookiem ( tzw ciasteczka) stanowią dane informatyczne , w szczególności pliki tekstowe
, które przechowywane SA w urządzeniu końcowym , czyli Twoim komputerze, laptopie ,
telefonie , w zależności jakiego urządzenia używasz do oglądania Strony.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej oraz unikalny numer. Sam
decydujesz o formie wykorzystywania Cookies.
Pliki Cookiem służ a przede wszystkim Twojej wygodzie – dzięki ich użyciu znacznie skaraca
się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.
Użytkownik w każdym momencie może usunąć pliki Cookiem.
Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystywanie plików Cookiem przez Stronę , opuść ją .

