Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (tzw. RODO), które reguluje
zasady przetwarzania danych osobowych.
W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy
następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Szkolnym Kole
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (dalej SK PTT) przy I LO, ul. Jagiellońska 8, 32-400
Myślenice:
1. SK PTT gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów
prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań
statutowych.
2. Administratorem Danych Osobowych jest SK PTT.
3. SK PTT co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza
ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu
do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym
momencie.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po
tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6. SK PTT nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych
oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda
osoba może zwrócić się do SK PTT z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie,
każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych listownie pocztą tradycyjną.

Regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu internetowego SK PTT
Wszelkie prawa do zawartości oficjalnego serwisu SK PTT http://sk-myslenice.ptt.org.pl/ są
zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub
fragmentów portalu SK PTT pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o
rejestracji znaków należących do SK PTT. Żadna część serwisu nie może być w całości lub
części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób
modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody SK PTT.

Polityka prywatności

Ochrona prywatności Użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie.
Poniżej publikujemy wyjaśnienie, jakie dane gromadzimy oraz jakie zasady ich przetwarzania
i wykorzystywania stosujemy. Ograniczamy wykorzystanie i zbieranie informacji o
użytkownikach serwisu do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na
najwyższym poziomie.
Informacje ogólne
1. Celem niniejszego serwisu jest dostarczenie Użytkownikowi rozwiązań, które pozwalają na
realizację w pełni bezpiecznych usług online, z jednoczesnym poszanowaniem zasad
poufności i nieujawniania ich innym podmiotom, chyba że na postawie wyraźnego
upoważnienia otrzymanego od Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
2. SK PTT będzie przetwarzało dane osobowe Użytkownika tylko w celu w jakim je otrzymało.
Cookies
1. Cookies (tzw. Ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w urządzeniu końcowym
Użytkownika (komputer lub inne urządzenie) podczas przeglądania niniejszego serwisu,
pozwalające pozyskać informacje na temat tego w jaki sposób Użytkownik korzysta z
serwisu, tak aby dopasować serwis do potrzeb i preferencji konkretnego Użytkownika oraz
aby zapewnić jego właściwe funkcjonowanie.
2. Niniejszy serwis nie korzysta z plików cookies.

Odnośniki do innych stron
Strona może zawierać odnośniki do innych stron „www”, które są własnością oraz są
prowadzone przez niezależne struktury SK PTT. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z
faktu, że SK PTT nie odpowiada za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których
odnośniki prowadzą przez stronę http://sk-myslenice.ptt.org.pl/. Wprowadzenie takiego
odnośnika na SK PTT nie wiąże się z braniem odpowiedzialności przez SK PTT za treść
docelowej strony www.

Kontakt
Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności,
praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów,
proszone są o kontakt listowny pocztą tradycyjną.
Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisów internetowych SK PTT akceptujecie Państwo
zasady zawarte w polityce prywatności portalu http://sk-myslenice.ptt.org.pl/.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności w portalu http://skmyslenice.ptt.org.pl/, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego
zapisu.

