
Polityka Bezpieczeństwa informacji Przedszkola Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni 
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES 
W SERWISACH  INTERNETOWYCH                                                                                                                                 

PRZEDSZKOLA NR 35 „POD ŻAGLAMI” W GDYNI 

Przedszkole Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni przywiązuje szczególną wagę  

do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy stronę Placówki. 

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

administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron 

Przedszkola. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane  

do jakiejkolwiek trzeciej strony. Administrator dba o bezpieczeństwo informacji  

o Użytkownikach Portalu, w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz 

zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych. 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Przedszkola jest  

na stronie www.p35gdynia.pl w zakładce „Druki do pobrania”. 

Gromadzenie danych 

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów www, przechowujemy zapytania http 

kierowane do naszego serwera. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami 

przeglądającymi strony Przedszkola Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni. 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 nie zawiera błędów itp. 

Wykorzystywanie danych 

Zebrane logi przechowywane są przez okres 12 miesięcy jako materiał pomocniczy 

służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane 

nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią 

Przedszkola Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni. 

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Przedszkola 

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji 

o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane 

w serwisach Przedszkola Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni nie przechowują żadnych danych 

osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią tylko dane informatyczne, w szczególności 

pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika 

Serwisów i przeznaczone są do ułatwienia korzystania ze stron internetowych. Cookies 

http://www.p35gdynia.pl/
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zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas 

przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć 

stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź 

otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej 

przeglądarki internetowej,  z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies                                      

w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie                          

ze strony Placówki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania 

plików typu cookies. W ramach strony internetowej placówki stosowane są  przede 

wszystkim pliki cookies typu „funkcjonalne”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych 

przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie 

wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, 

wyglądu strony internetowej itp.; 

Odnośniki do innych stron 

Serwis Przedszkola Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni  zawiera odnośniki do innych stron 

WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności 

obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać 

się z polityka prywatności tam ustaloną.  

Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej Przedszkola  

Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni. 

Zmiany 

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną 

odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. 

Prawa autorskie 

Wszelkie treści Serwisu są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawartość serwisu nie może być 

reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że Dyrektor Przedszkola  

Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem 

wykorzystania i dla  dozwolonego przepisami prawa autorskiego dozwolonego użytku 

osobistego. 

Wszelkie prawa dotyczące zawartości elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, filmów 

oraz innych podlegają ochronie prawnej, są zastrzeżone na rzecz Przedszkola Nr 35 

„Pod Żaglami”  w Gdyni. 
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