Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi
osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach Strony internetowej
http://www.limonka.edu.pl, która prowadzona jest przez Przedszkole Limonka M. i P.
Pakuła Sp. j. z siedzibą: ul. Warszawska 57, 05-075 Warszawa.
Rozdział 1
Definicje oraz informacje ogólne
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie
poniższych pojęć:
1.1. Administratorem Strony http://www.limonka.edu.pl jest Przedszkole Limonka M. i P.
Pakuła Sp. j. z siedzibą: ul. Warszawska 57, 05-075 Warszawa.
1.2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem http://www.limonka.edu.pl.
1.3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
1.4. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich
zachowaniach w następujący sposób:
poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).
1.5. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki
bezpieczeństwa, prowadzonej przez Administratora zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.
1.6. Kontakt z Administratorem możliwy pod adresem e-mail: rodo@limonka.edu.pl.
Rozdział 2
Informacje w formularzach
2.1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
2.2. Administrator może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia
(oznaczenie czasu, adres IP).

2.3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim.
2.4. Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka
ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w
dowolnym momencie. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z
funkcji konkretnego formularza, np. w celu kontaktu handlowego.

Rozdział 3
Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych
4.1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach
prawnie dozwolonych.
4.2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za
zgodą tej osoby.
4.3. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych ze Strony
upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym
z żądania.
Rozdział 4
Logi serwera
5.1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym
przechowywana jest Strona.
5.2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi
obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce
internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
5.3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
5.4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami
korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu
identyfikacji Użytkownika.

5. 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania
Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniona nikomu poza osobami upoważnionymi do
administrowania serwerem.
Rozdział 5
Zastrzeżenia
Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w swojej polityce prywatności. Osoby
korzystające ze Strony obowiązuje aktualna jej wersja, dostępna na stronie
internetowej: http://www.limonka.edu.pl.
Jeśli interesuje Cię więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdziesz
je na blogu 👉👉👉 https://kancelaria-it.pl/

