
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sławkowie przywiązuje dużą wagę do ochrony 

prywatności osób korzystających z naszej strony internetowej. Dlatego też strona naszej 

placówki nie przechowuje żadnych danych osobowych. 

Serwer firmy hostingowej, na którym działa nasza strona może zapisywać informacje 

dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników, to jest ich adresy IP, nazwy domen, 

dane techniczne i typy przeglądarek, rodzaje systemu operacyjnego oraz rejon geograficzny, z 

którego nastąpiło wejście na naszą stronę internetową. Informacje te wykorzystywane są w 

celach technicznych, do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk, szacowania wykorzystania 

konkretnych elementów serwisu a także przeciwdziałania zagrożeniom infrastruktury 

teleinformatycznej firmy hostingowej. Dane te nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji 

poszczególnych użytkowników jako konkretnych osób fizycznych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016r informujemy, że administratorem danych przetwarzanych na naszej stronie 

internetowej jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sławkowie, ul. Niwa 45, 41-260 

Sławków. 

 

FORMULARZ ELEKTRONICZNY 
 

Podczas korzystania z naszego formularza kontaktowego zbierane są dane wykorzystywane 

do: 

 odpowiedzi na zadane poprzez formularz pytanie z Państwa strony 

 umożliwienia kontaktu naszej placówki z Państwem przy użyciu danych kontaktowych 

wprowadzonych do formularzy 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż administratorem Państwa danych jest Szkolne 

Schronisko Młodzieżowe w Sławkowie. 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i udzielenia odpowiedzi na 

zadane poprzez formularz pytania. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych 

osobowych innym podmiotom. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 

niezbędny do przygotowania odpowiedzi lub wykonania usługi. 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu. Maja Państwo również prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznają, iż 

przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 



Podanie przez Państwa danych osobowych wskazanych w formularzach jest dobrowolne, 

jednak bez ich podania nie będziemy mieć możliwości przygotowania odpowiedzi na 

zapytanie lub zareagowania w odpowiedni sposób na Państwa wiadomość. 

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O UŻYTKOWNIKACH 

STRONY 
 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sławkowie nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza 

danych użytkowników strony osobom lub instytucjom trzecim. 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sławkowie może przedstawić współpracującym 

instytucjom zestawienia statystyczne oglądalności serwisu, nie pozwalające jednak na 

identyfikację poszczególnych użytkowników. W przypadku kontroli Generalnego 

Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane mogą zostać udostępnione 

pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy obowiązującego 

prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa / nakazu sądowego / innych dokumentów zgodnych  

z obowiązującym prawem polskim. 

 


