Kto przetwarza Twoje dane osobowe?
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Przedszkole Publiczne nr 61 "Niezapominajka" z siedzibą w Szczecinie
ul. Maciejowicka 26, tel. 91 46 29 740, e mail: pp61@miasto.szczecin.pl.
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?
Do wypełnienia naszego celu, którym jest bezpośredni kontakt z osobami
zainteresowanymi informacjami o placówce. Odpowiadamy na pytania zadane
osobiście, mailowo, telefonicznie oraz za pomocą formularza kontaktowego, staramy
się pomóc rozwiązać problemy i wątpliwości w zakresie działalności placówki. Aby
wywiązać się z tych potrzebujemy Twoich danych.
Ponadto możemy Cię poprosić o zgodę na wykorzystanie Twojego wizerunku jeśli
podczas wydarzeń robimy zdjęcia lub kręcimy filmy, które wykorzystujemy
do udokumentowania przedsięwzięć na stronie internetowej, czy materiałach
drukowanych. Możesz nie wyrazić na to zgody, a jeśli jej udzieliłeś, możesz cofnąć ją
w każdym momencie. Nie będzie to miało jednak wpływu na czynności, które
wykonaliśmy przed cofnięciem Twojej zgody.
Czy przekazujemy komuś Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom uczestniczącym w
realizacji wydarzenia lub będących współorganizatorami wydarzeń i innym
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Ile czasu przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia
obowiązków nałożonych na placówkę, na mocy powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
Jakie masz prawa wynikające z RODO?
W każdym czasie możesz:



żądać dostępu do swoich danych osobowych,



żądać sprostowania swoich danych,



żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,



wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,



wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?
Podanie danych osobowych jest niezbędne do:


wypełniania obowiązków prawnych ciążących na w w przedszkolu w związku z
prowadzeniem przez przedszkole zadań dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia
systemie oświaty (t.j. Dz. U.z
dnia



grudnia

r. poz.

września

r. o

z pó n. zm. oraz ustawy z

r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59);

wewnętrznych celów administracyjnych w w przedszkola, w tym statystyki i
raportowania wewnętrznego przedszkola (podstawa prawna: art. 6ust. 1 lit. b
ozporządzenia



ODO);

marketingu i promocji w w przedszkola, w tym prowadzenia konkursów,
promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku przedszkola
podstawa prawna art.

ust.

lit. a

ozporządzenia

ODO)

Nie dotyczy to imprez otwartych, które dostępne są dla wszystkich chętnych.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w naszych systemach komputerowych,
jednak nie będziemy na ich podstawie podejmować decyzji w sposób
zautomatyzowany.
Z kim możesz się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych?
Z Agnieszką Marciniak można się kontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl lub
telefonicznie pod numerem: +48 91 85 22 093

Informacja o plikach cookies
Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies tzw. „ciasteczka” stanowią dane
informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze
stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym
oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich do stęp jest operator Serwisu. Pliki cookies
wykorzystywane są m. in. w celu tworzenia statystyk.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies „sesyjne”
session cookies oraz „stałe” persistent cookies . Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
przeglądarki internetowej . „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas o kreślony w parametrach plików cookies lub do
czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron
internetowych przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza
przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy
Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie
plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub
dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Zarządzanie plikami cookies - jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej
przeglądarkę internetową system i postępuj zgodnie z instrukcjami

Internet Explorer (http://support.microsoft.com/kb/196955)
Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl)
Safari (http://support.apple.com/kb/PH5042)
Firefox
(http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C
4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek)
Opera (http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html)
Logi serwera
Serwis realizuje również funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich
zachowaniu poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora
hostingowego home.pl S.A.,funkcjonującego pod adresem home.pl. Informacje o
niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.
Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania ser wisem oraz w celu
zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy U L. Ponadto zapisowi
mogą podlegać


czas nadejścia zapytania,



czas wysłania odpowiedzi,



nazwę stacji klienta identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,



informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,



adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika referer link w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,



informacje o przeglądarce użytkownika,



informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i
sąwykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

