Szanowny Użytkowniku!
1. Kiedy wchodzisz na naszą stronę, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane
tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz
serwer albo serwisy, do których odwołujemy się w naszych witrynach, np. pokazując
multimedia.
2. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede
wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej
dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach
statystycznych.
3. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn,
pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy,
np. YouTube czy serwisów społecznościowych.
4. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera
nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
5. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez
siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie
wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn,
oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
6. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe
korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach,
w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje
natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.
Jak wyłączyć ciasteczka?
Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich
preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies.
Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać
niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.
Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach
dostępne są na poniższych stronach:






w przeglądarce Opera
W przegladarce Firefox
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Safarii

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami
dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta
Twojego urządzenia.

Wprowadzenie
Prywatność naszych użytkowników traktujemy poważnie i chcemy, aby korzystając z naszych
witryn czuli się bezpiecznie.

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych (określanych dalej jako "Dane"), które
mogą być przez nas przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem naszej strony.
Polityka ta nie odnosi się do innych informacji, które do nas nie należą i których nie
kontrolujemy.
1. Zbieranie danych
1. Jak wiele innych stron internetowych, pobieramy także automatycznie informacje
zawarte w logach serwera, takie jak adres IP czy informacje z plików cookie
(ciasteczek).
2. Używanie danych
1. Możemy używać danych, aby ułatwić użytkownikowi korzystanie z witryn. Dołożymy
wszelkich starań, aby Twoje dane nie dostały się do rąk trzecich chyba że:
1. Polityka prywatności stanowi inaczej w dalszej części dokumentu;
2. otrzymamy Twoją zgodę na udostępnienie Twoich danych;
3. zostanie złamane prawo i będzie toczyć się związane z tym postępowanie;
4. zauważymy że jakiekolwiek Twoje działanie łamie warunki korzystania z
witryny i naszą Politykę prywatności, czy inne warunki użytkowania, a także
w przypadku naruszania naszych praw własności;
5. wszystkie lub którakolwiek z witryn zostaną wykupione przez stronę trzecią
z zastrzeżeniem, że strona trzecia będzie używała Danych zgodnie z naszą
Polityką prywatności, która jest umową między nami a rejestrującymi się
użytkownikami i w związku z tym stanowi zobowiązanie prawne.
2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w celu
korzystania ze Strony i Usług jest Fundacja Lepsza Szkoła z siedzibą w Krekole 34
11-106 KIWITY , NIP - 743-203-71-43 Regon 382353640 KRS 0000763924
3. Przechodząc na inną stronę przy użyciu odnośnika zamieszczonego w naszym
serwisie, zapoznaj się z polityką prywatności tamtej strony.
3. Ciasteczka [Cookies]
1. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, nasz serwer zapisuje na dysku Twojego
komputera krótki plik tekstowy, zwany ciasteczkiem [ang. cookie. Pliki
cookiemożemy stosować, aby:
1. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera
mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki
tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do ktorych odwolujemy się
w naszych witrynach, np. pokazując multimedia.
2. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych
przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak
najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a
także w celach statystycznych.
3. Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które
pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników,
zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru
czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo
wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania

4.

5.
6.
7.

8.

artykułu, dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym). Korzystamy
również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do
zainteresowań odwiedzających witryny.
Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych
witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do któych się
odwołujemy, np. YouTube czy serwisów społecznościowych.
Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk
i adresów e-mail.
Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego
serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej
przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich
zapisywania. Jeśli nie wyłączysz mo zliwości zapisywania ciasteczek
pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i
przechowywanie w komputerze.
Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie
możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w
naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie
ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w
naszych witrynach.

8. Zmiany w Polityce prywatności
Jeśli zdecydujemy się na zmianę naszej Polityki prywatności, umieścimy tutaj
odpowiednie informacje. Dlatego też prosimy o okresowe sprawdzanie treści tej
strony w celu zapoznania się z naszą bieżącą polityką.
9. BEZ GWARANCJI
14. W Internecie nie można zagwarantować, że każda transmisja danych jest
całkowicie bezpieczna. Dlatego też, mimo dokładania wszelkich starań w celu
zapewnienia ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić lub
zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych do i z naszych
witryn. Mogą pojawić się czynniki poza naszą kontrolą, które spowodują
udostępnienie danych. W związku z tym zalecamy użytkownikom
nieudostępnianie w ramach swojego konta informacji, które nie powinny
zostać ujawnione.
15. Po otrzymaniu transmisji, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić
bezpieczeństwo danych w naszych systemach.
8. Kontakt
Pytania dotyczące naszej Polityki prywatności prosimy kierować do administratora
serwisu na adres kontakt@fundacjalepszaszkola.pl

