
Polityka prywatności
www.malochwiej.pl

 

1. Informacje ogólne 

1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: 

www.malochwiej.pl 

2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Szkoła 

Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym Małochwiej Duży 82, 

22-300 Krasnystaw 

3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: malochwiej@interia.pl

4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych 

podanych dobrowolnie w Serwisie.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o zachowaniu

zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

1. Istotnym elementem oc

oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych 

osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów 

programistycznych. 

3. Hosting 

1. Serwis jest hostowany (tec
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Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: 

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Szkoła 

Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym Małochwiej Duży 82, 

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: malochwiej@interia.pl

Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych 

rowolnie w Serwisie. 

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o zachowaniu użytkowników p

zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego 

oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych 

osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów 

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze operatora: 

strony internetowej 

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: 

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Szkoła 

Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym Małochwiej Duży 82, 

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: malochwiej@interia.pl 

Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych 

użytkowników poprzez 

zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”). 

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora 

hrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego 

oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych 

osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów 

operatora: webd.pl 



 

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania 
danych 

1. W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych 

osobowych oraz w celu zapewnienia realnej ochrony danych Operator powołał 

Inspektora Ochrony Danych. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest: Barbara Kucharuk adres: Małochwiej Duży 82, 22-

300 Krasnystaw kontakt elektroniczny: malochwiej@interia.pl 

3. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

5. Informacja o plikach cookies 

1. Serwis korzysta z plików cookies. 

2. 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. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki 

cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:  

 utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której 

użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i 

hasła; 

 realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe"; 

5. 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 wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia 

oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są 

w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików 

cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 



6. 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. 

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności 

dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać 
zgodę? 

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia 

przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla 

procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika 

może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron 

www. 

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz instrukcję przeglądarki, której 

używasz:  

Edge: 
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-
history 
 
Internet Explorer: 
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-
explorer 
 
Chrome: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl 
 
Safari: 
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac 
 
Firefox: 
https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-
desktop?redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ug
i+ciasteczek&redirectlocale=pl 
 
Opera 
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies 



Urządzenia mobilne: 

Android 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl 
 
Safari (iOS) 
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 
 
Windows Phone 
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/11696/windows-phone-7 
 

 


