Polityka prywatności
Zasady ogólne
Udostępniając Państwu naszą stronę internetową poniżej podajemy zasady gromadzenia
przetwarzania i wykorzystywania informacji używanych za pośrednictwem naszej strony internetowej
www.ckziu.radom.pl. Przeglądając naszą stronę internetową akceptujesz zasady zawarte w Polityce
Prywatności znajdującej się na stronie.
Nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych użytkowników serwisu.
Dane osobowe
Twoje dane osobowe zbieramy automatycznie podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej.
Automatycznie zbierane są dane dotyczące twojej wizyty : np. twój adres IP komputera, nazwa
domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, w celach rekrutacyjnych zostajesz
poproszony o wypełnienie formularza. Dane zawarte w formularzu to : imię i nazwisko, telefon, adres
mailowy, kierunek nauczania. Dane osobowe zgromadzone są niezbędne do realizacji celu
i wypełnieniu obowiązku ciążącym na administratorze (zapisane słuchacza do szkoły na kurs, realizacja
płatności, rozpatrywanie reklamacji).
Jak będziemy wykorzystywać twoje dane osobowe
Wszystkie dane osobowe umieszczone w bazie Centrum będą traktowe jako poufne i nie będą
udostępniane innym podmiotom. Dane te będą przechowywane i odpowiednio chronione przed
dostępem do nich przez osoby trzecie do tego nieupoważnione, zgodnie z rozporządzeniem
o ochronie danych osobowych.
Administratorem Pana/i danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Radomiu, ul. Kelles-Krauza 3 e mail sekretariat@ckziu.radom.pl
Zaprenumerowanie newsletter wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego emaila.
Wypełniając to pole jest obowiązkowe. Podany adres mailowy jest niezbędny do tego , aby można było
wysłać dane czytelnikowi najnowszy newsletter. Użytkownicy korzystający z serwisu pozostają
anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla
konkretnych części serwisu z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych
osobowych. Jedynie informatyk zajmujący się obsługą ma bezpośredni dostęp do danych osobowych
użytkowników serwisu. Informatyk jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy tych danych
i nieumożliwienie dostępu osobom niepowołanym.
Każdy internauta, który podaje swoje dane osobowe ma prawo wglądu do nich, oraz ich edytowania
i usuwania.
Na niniejszej stronie internetowej podjęto stosowne kroki w celu zabezpieczenia podawanych na niej
danych osobowych oraz w celu ich ochrony przed zgubieniem, dostępem osób nieupoważnionych
zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia. Pamiętajmy, że żaden przekaz internetowy nie jest całkowicie
bezpieczny i wolny od błędów. Zwłaszcza e maile przesyłane na i przez tę stronę mogą być
niebezpieczne.

Wyrażenie zgody
Korzystając ze strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione
powyżej. W przypadku pytań związanych z aspektami prywatności - związanych z użytkowaniem
prosimy kierować na adres e mailowy : sekretariat@ckziu.radom.pl
Jakie pliki cookie wykorzystujemy?
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie, które zawierają informacje pozwalające nam
dostosować treści do Twoich potrzeb, usprawnić działanie naszej strony internetowej oraz analizować
ruch na naszej stronie internetowej.
W szczególności stosujemy pliki cookie na naszej stronie internetowej w celu:








zbierania anonimowych statystyk, dzięki którym możemy lepiej poznać oczekiwania
użytkowników i rozwijać stronę internetową tak, by była jeszcze bardziej przyjazna,
zapewnienia prawidłowego działania wybranych funkcji strony internetowej,
optymalizacji strony (tj. dostosowania jej wyglądu do najpopularniejszych urządzeń),
reklamowym,
zapewnienia równomiernego obciążenia serwerów,
obsługi sesji użytkownika,
zapobieżeniu wielokrotnej prezentacji temu samemu użytkownikowi komunikatu
informującego o wykorzystywaniu plików cookie przez stronę.

Co to są pliki cookies?
Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, między innymi pliki tekstowe, które
przeglądarka internetowa może wysyłać do serwera przy każdorazowym odwiedzeniu naszej strony
internetowej i które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika.
Pliki cookie zawierają m. in. takie dane jak: nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer, który został
wygenerowany w celu identyfikacji przeglądarki internetowej, z której korzystasz, by połączyć się
ze stroną internetową. W plikach cookie często przechowuje się informacje, które są niezbędne
do prawidłowego działania strony internetowej. Pliki cookie mogą przechowywać również unikalny
numer identyfikujący urządzenie końcowe użytkownika, na jego podstawie nie jest możliwe ustalenie
tożsamości użytkownika.
Więcej szczegółów na temat plików cookie możesz uzyskać odwiedzając między innymi strony
internetowe pod adresem: wszystkoociasteczkach.pl; youronlinechoices.com lub w menu swojej
przeglądarki internetowej w sekcji ”pomoc”.
Jakich plików cookie używamy?
Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie:


„stałe” – pozostają na urządzeniu użytkownika tak długo, jak długo ustawiona jest ich
żywotność lub do momentu ich ręcznego usunięcia. Umożliwiają m.in. określenie którzy
użytkownicy są nowi, a którzy powracają na stronę.



„sesyjne” – są plikami tymczasowymi przechowywanymi w pamięci przeglądarki. Pozostają
na urządzeniu do czasu opuszczenia strony. Umożliwiają m.in. określenie czy dane powinny
być zbierane na poczet obecnej wizyty, czy rozpocząć śledzenie nowej.
Rodzaje
stosowanych
na
naszej
stronie
internetowej
plików
cookie:
Analityczne/statystyczne – pliki cookie pochodzące z narzędzi analitycznych Google Analytics
i Matomo, umieszczane w urządzeniu użytkownika końcowego. Google Analytics i Matomo
na podstawie plików cookie otrzymuje m.in. następujące informacje o użytkowniku:


z jakich źródeł odwiedził naszą stronę internetową (np. inna witryna, wyszukiwarka
internetowa),
 na jakie podstrony się kierował,
 do których usług się kierował,
 jakiej rozdzielczości używał,
 z jakiego typu urządzenia korzystał (np. komputer, tablet, smartphone),
 czy podczas korzystania ze strony internetowej wystąpiły problemy.
Narzędzie Google Analytics jest wykorzystywane wyłącznie na stronach informacyjnych, do których
użytkownik ma dostęp przed zalogowaniem się na swoje konto. Narzędzie to jest wyłączane
w momencie logowania użytkownika do jego profilu. Pliki cookie nie łączą się z innymi informacjami
o użytkowniku, w szczególności z danymi osobowymi. Twój adres IP jest zanonimizowany, czyli
skracany najszybciej, jak to możliwe.
Co możesz zrobić, żeby zmienić ustawienia plików cookie?
Jeżeli nie wyrażasz zgody na korzystanie przez nas z plików cookie albo chcesz ograniczyć zakres
korzystania z plików cookie, możesz zrezygnować z korzystania z naszej strony internetowej lub
zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany
ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookie, w szczególności zablokować
automatyczną obsługę plików cookie (w całości lub w części). Istnieje także możliwość zablokowania
działania Google Analytics przez użytkownika poprzez opcjonalny dodatek do przeglądarki dostępnej
pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, który po zainstalowaniu i uaktywnieniu
wyłącza pomiary Google Analytics na wszystkich stronach wyświetlanych przez użytkownika. Więcej
informacji na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookie dostępne jest w ustawieniach
przeglądarki internetowej, z której korzystasz.
Musisz pamiętać, że ograniczenie lub wyłącznie stosowanych przez nas plików cookie może wpłynąć
na niektóre funkcjonalności, które są dostępne na naszej stronie internetowej.

