POLITYKA PRYWATNOŚCI
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin korzystania ze strony internetowej („Regulamin”) określa warunki,
na jakich Zespół Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie („Administrator”) udostępnia
nieodpłatnie
możliwość
korzystania
ze
strony
internetowej:
http://www.zss1krakow.edu.pl („Strona”).
2. Właścicielem i administratorem Strony jest Zespół Szkół Społecznych nr 1 z siedzibą
w Krakowie, ul. Forteczna 54.
3. Regulamin
zostaje
nieodpłatnie
udostępniony
na
stronie
internetowej
http://www.zss1krakow.edu.pl w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie,
przechowywanie oraz odtwarzanie Strony przez osobę fizyczną korzystającą ze Strony
(„Użytkownik”).
4. Korzystanie ze Strony przez Użytkownika odbywa się na zasadach określonych
w Regulaminie.
5. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Korzystanie
ze Strony jest tożsame z akceptacją i przestrzeganiem Regulaminu.
6. Do korzystania ze Strony niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia
mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej
wyświetlanie stron www.
7. Wszelkie informacje przedstawione i udostępnianie na Stronie mają wyłącznie charakter
informacyjny i nie stanowią ̨ oferty w rozumieniu art. 66 i następnych kodeksu cywilnego.
8. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Strony w sposób sprzeczny z prawem,
dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy
Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie.
§2
PLIKI COOKIES
1. Strona nie zapisuje w urządzeniach Użytkowników plików cookies.
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§3
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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 119, s. 1) – dalej RODO –
informuje się, że:
Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z wymianą korespondencji jest
Zespół Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w
Krakowie
przy
ul.
Fortecznej
54.
Telefon:
(012)
262-20-94;
e-mail:
sekretariat@zss1krakow.edu.pl.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Julia Szablowska, biuro@personal-data.pl.
Dane będą przetwarzane w celach: wymiany korespondencji, przyjęcia oraz rozpatrzenia
sprawy opisanej w korespondencji, archiwalnym; na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub
jeżeli jest obowiązek wynikający z przepisów prawa.
Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym, w tym świadczącym usługi hostingu na
podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych.
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
z wyłączeniem dostawcy usługi poczty elektronicznej.
Dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody lub zakończenia
korespondencji. Wycofanie zgody będzie możliwe w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych,
przenoszenia, kopii przetwarzanych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, zapomnienia. Nie stosuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji
w oparciu o pani/Pana dane osobowe, w tym profilowania. Przysługuje Pani/Panu prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
§4
OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, niezależnie od innych
postanowień niniejszej Polityki, w żadnym wypadku Administrator nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym utracone korzyści, szkody pośrednie lub
wtórne wynikające z korzystania ze Strony przez Użytkownika, chyba że mające
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zastosowanie prawo stanowi inaczej. W szczególności Administrator nie ponosi
odpowiedzialność za:
•
inwestycje finansowe lub jakiekolwiek inne, prawne lub faktyczne operacje,
działania lub zaniechania podjęte na podstawie Strony przez Użytkownika;
•
nieprawidłowe funkcjonowanie Strony;
•
problemy z tymczasową dysfunkcją Strony;
•
działania lub zaniechania osób trzecich, za które Administrator nie odpowiada;
•
zdarzenia siły wyższej;
•
zdarzenia zawinione przez Użytkownika,
•
za wszelkie regulacje prawne, które ulegną zmianie podczas korzystania ze Strony
przez Użytkownika, a mające wpływ na korzystanie ze Strony. W przypadku zmian
regulacji prawnych Administrator zobowiązany jest do skorygowania reguł
korzystania ze Strony.
2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia postanowień Polityki
oraz skutków takiego naruszenia.
§5
PRAWA AUTORSKIE
1. Wszelkie treści zamieszczone na Stronie korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są
własnością Zespołu Szkół Społecznych nr 1 z siedzibą w Krakowie.
2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na Stronie jedynie
w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest
dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Administratora.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują ̨ przepisy prawa
obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie.
3. Administrator ma prawo modyfikować Stronę, zawiesić jej działanie albo zaprzestać
prowadzenia Strony.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana
treści Regulaminu staje się skuteczna z momentem zamieszczenia Regulaminu
w zmienionej wersji na Stronie.
5. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Administratora.
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