Polityka prywatności
1. Informacje ogólne.
0. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach funkcjonowania serwisu
WWW jest Zespół Szkoł Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej.
1. Kontakt z właścicielem Serwisu, możliwy jest za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Kontaktowy adres e-mailowy: sekretariat@zsmruda.pl
2. Dane przetwarzane są w następujących celach:
0. Umożliwienie korzystania z serwisu.
1. Poprawy działania serwisu.
3. Serwis nie zbiera danych w sposób innych niż logi serwera oraz pliki cookies.
4. Dane zbierane w ramach funkcjonowania serwisu nie są powiązane z danymi
osobowymi użytkowników serwisu i nie umożliwiają ich identyfikację.
2. Informacja o plikach cookies.
0. Serwis korzysta z plików cookies.
1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator danych osobowych.
2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
0. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której
Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać
loginu i hasła;
1. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu w celu odpowiedniego
wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych
potrzeb.
3. W ramach serwisu stosowane są pliki tzw „sesyjne” (session cookies) oraz tzw. „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.
4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
5. W ramach serwisu mogą pojawić się łącza do zewnętrznych witryn internetowych.
Administrator danych osobowych nie bierze odpowiedzialności dotyczących plików
cookies serwisów trzecich.
6. Dodatkowe informacje na temat plików cookies można znaleźć m.in. pod adresem
wszystkoociasteczkach.pl.
3. Pliki multimedialne i streaming
0.

Serwis może zawierać pliki multimedialne, których prawa własnościowe należą do
ich twórców.
1. Zawartość plików multimedialnych nie może być kopiowana i publikowana w
serwisach społecznościowych (np. YouTube, Facebook) bez wyraźnej zgody autora
materiałów.
2. Zabrania się jakiejkolwiek rejestracji i utrwalania w postaci kopii publikowanych
materiałów jak również strumieni audio i wideo wykorzystywanych podczas
nauczania zdalnego.
3. Administrator nie rejestruje wizerunku (obrazu i głosu) osób uczestniczących w
spotkaniach online, rejestracji podlega natomiast adres IP komputera oraz czas
połączenia z serwerem.
4. Logi serwera.
0. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w
warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania
serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych
usług.
1. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą
podlegać:
0. czas nadejścia zapytania,
1. czas wysłania odpowiedzi,
2. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
3. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
4. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) –
w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

5. informacje o przeglądarce użytkownika,
6. informacje o adresie IP,
7. informacje o poruszaniu się użytkownika na stronie.
2. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
3. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
5. Udostępnienie danych.
0. Dane nie podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym.
1. Dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie administratora m.in. dostawcy usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane
na podstawie umowy z administratorem danych osobowych i działają wyłącznie na
polecenie administratora.
2. Administrator danych osobowych może mieć obowiązek udzielania informacji
zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem
żądań w zakresie wynikającym z żądania.
6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
0. 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.
1. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę
internetową / system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
0. Internet Explorer
1. Chrome
2. Safari
3. Firefox
4. Opera
5. Android
6. Safari (iOS)
7. Windows Phone
8. Blackberry
9. Microsoft Edge
7. Dalsze informację
0. Stosownie do potrzeb administrator danych osobowych może modyfikować treść
polityki prywatności. Po dokonaniu modyfikacji administrator danych osobowych
niezwłocznie zamieszcza politykę na stronie.
1. Aby uzyskać więcej informacji na temat zagadnień poruszanych w polityce
prywatności użytkownik może skontaktować się z administratorem danych
osobowych.

Polityka Cookies
Polityka Cookies dla strony pod domeną https://zsmruda.pl sporządzona została zgodnie z obowiązkami
wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku.
Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy
europejskiej.
Co to są pliki cookies?
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe wysyłane z serwerów odwiedzanych stron
internetowych oraz aplikacji i przechowywane przez przeglądarki internetowe i inne rozwiązania
technologiczne na komputerach osobistych. Dzięki nim możliwe jest dostarczenie wysokiej jakości usługi
w stosowanym modelu biznesowym i usprawniają korzystanie z niej. Pliki te identyfikują internautę przy
ponownych odwiedzinach bądź w ramach jednej wizyty w celu usprawnienia niektórych funkcji np.
związanych z logowaniem lub w celu dostarczenia spersonalizowanych informacji. Pliki Cookies
stosowane w ramach strony internetowej pod domeną https://zsmruda.pl są bezpieczne i nie mają
szkodliwego wpływu na urządzenie końcowe. W plikach cookie trzymane są tylko te dane, które dana
witryna czy aplikacja zapisuje i ma do nich dostęp. Nie są w nich zatem przechowywane np. dane
zewnętrzne dotyczące innych stron czy aplikacji.
Zarządzanie plikami cookies:
Plikami cookies stosowanymi na stronie https://zsmruda.pl można zarządzać za pośrednictwem ustawień
przeglądarki internetowej:
• w przeglądarce Internet Explorer cookies można wyłączyć tę funkcję wykorzystując ustawienia –
NARZĘDZA – OPCJE INTERNETOWE – PRYWATNOŚĆ – ZABLOKUJ WSZYSTKIE CIASTECZKA

• w przeglądarce Firefox przez modyfikacje ustawień – NARZĘDZIA – OPCJE – PRYWATNOŚĆ.
Wprowadzone zmiany nie wpłyną na pliki cookie już przechowywane na komputerze. Pliki te mogą
Państwo usunąć za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Internauci mogą dowolnie zarządzać
stosowanymi plikami cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie „ciasteczek” może wiązać się z
ograniczonym dostępem lub całkowitym brakiem dostępu do usługi oferowanej
przez https://zsmruda.pl Stosowanie plików cookie jest bowiem niezbędne do dostarczenia usługi w
przyjętym modelu biznesowym.
Wykorzystanie plików cookies:
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji
korzystania ze stron internetowych
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
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 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.
Rodzaje plików cookies:
• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach
Serwisu
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych Serwisu
• „funkcjonalne” pliki cookies, 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.
• „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej
dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o
ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być
również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.Więcej
informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://wszystkoociasteczkach lub w
sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

