Polityka prywatności:
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu informuje, że do
działania niniejszego serwisu internetowego dostępnego w domenie ekonomik.opole.pl mogą być
gromadzone następujące dane osobowe:
a)
b)

adres IP,
dane informatyczne, takie jak: rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej,
rozdzielczość ekranu.

Dane te będą przetwarzane w celach statystycznych oraz dostosowania zawartości stron
internetowych do preferencji korzystającego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych
serwisu.
Serwis internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym korzystającego z
serwisu internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Oprogramowanie komputerowe z którego korzysta użytkownik w celu pobrania zawartości serwisu
informatycznego może umożliwiać dokonanie zmian w konfiguracji obsługi plików cookies, w tym
blokowania ich obsługi. W celu zapoznania się z możliwościami w tym zakresie, które oferuje
wykorzystywane oprogramowanie, użytkownik powinien zapoznać się z dokumentacją danego
oprogramowania i jego konfiguracją. Jednakże ograniczenia stosowania plików cookies może wpłynąć
na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie internetowym.
Administratorem danych osobowych użytkownika serwisu oraz podmiotem zamieszczającym na
urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Zespół
Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „GROTA”, ul. Kościuszki 43, 45-063 Opole.
Jeśli użytkownik serwisu ma pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania jego danych
osobowych przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „GROTA”, ul. Kościuszki
43, 45-063 Opole, a także przysługujących mu uprawnień, może się on skontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych za pomocą adresu iod@zse.opole.pl
Dane udostępnione przez użytkownika serwisu mogą być przekazane wyłącznie podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator na podstawie uzyskanych informacji
może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim,
jednak nie będą zawierać żadnych danych pozwalających na identyfikację danego użytkownika.
Użytkownik serwisu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Danych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy
obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się taka
potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie
przepisy prawa.
Użytkownik serwisu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane
osobowe zostały zebrane, a po ustaniu celu przetwarzania planuje się dalsze przetwarzanie danych
osobowych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

