
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Wodzisławiu Śląskim przywiązuje szczególną wagę do 

poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę WWW i BIP. 

Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów 

administrowania serwisem WWW/BIP. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są 

przekazywane do trzeciej strony (z wyłączeniem usługodawcy hostingowego). Poufność 

danych może być jedynie uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich 

organów państwowych. 

GROMADZENIE DANYCH 

 

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW/BIP, przechowujemy zapytania 

HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że Administrator zna publiczne adresy IP,  

z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby 

identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również: 

• czas nadejścia zapytania, 
• czas wysłania odpowiedzi, 
• nazwę stacji klienta, 
• informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 
• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) –  

w przypadku gdy przejście do Portalu WWW/BIP szkoły nastąpiło przez odnośnik, 
• informacje o przeglądarce użytkownika. 

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony WWW/BIP. Dla 

zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki 

z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron 

WWW są stosowane, czy struktura strony WWW/BIP nie zawiera błędów, itp. Zbieramy 

również dane statystyczne z informacjami o odwiedzanych stronach, pobieranych plikach. 

 

WYKORZYSTYWANIE DANYCH 

Zebrane logi przechowywane są przez okres do 360 dni jako materiał pomocniczy służący do 

administrowania serwisem WWW/BIP. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu 

poza Administratorem sieci. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki 

stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie 

zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis. 

     

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 z siedzibą:  44-313 Wodzisław Śląski, ul. M. Skłodowskiej 

3 dokłada wszelkich starań, aby dla danych osobowych, które pozyskuje w celu realizowania 

swoich zadań ustawowych oraz statutowych, zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej  

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 

zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem 

czy też dostępem. 

Dane osobowe, dla których administratorem jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 

w Wodzisławiu Śląskim przetwarzane są: 

a) zgodnie z prawem; 



b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej 

w sposób niezgodny z tymi celami (dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie 

publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie 

jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 RODO (*) za niezgodne z pierwotnymi celami);  

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są 

przetwarzane, w myśl zasady „minimalizacji danych”; 

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, a administrator podejmuje wszelkie rozsądne 

działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, 

zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane; 

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez 

okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,  

z zastrzeżeniem, że dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one 

przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań 

naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO (*)  

i wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy RODO 

(*) w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą; 

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych,  

w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz 

przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków 

technicznych lub organizacyjnych. 

 

MECHANIZM COOKIES 

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek 

informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Mechanizm ten 

stosujemy jedynie do zapamiętywania - na czas sesji - następujących parametrów: 

• czy oglądana strona jest pierwszą stroną odwiedzoną w trakcie sesji, 
• czy osoba loguje się do panelu zarządzania własnym kontem po raz pierwszy (dotyczy 

BIP z obiegiem spraw), 
• czasowego przechowywania, w trakcie zalogowania, jego danych aby nie musiał się 

logować przy każdym przejściu na inną stronę (dotyczy BIP z obiegiem spraw). 

Każda przeglądarka internetowa umożliwia zarządzanie sposobem korzystania z plików 

cookies poprzez modyfikację jej ustawień. Wprowadzenie zmian jest bardzo proste, ale 

należy pamiętać, że wyłączając lub ograniczając obsługę plików cookies niektóre  

z funkcjonalności strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 

w Wodzisławiu Śląskim mogą być dla użytkownika niedostępne.  

 

  


