
Polityka Prywatności

Zasady użytkowania i polityka prywatności serwisu www
Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego www.gimnazjum5.piotrkow.pl są
zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów
portalu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących
do Gimnazjum nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim. Żadna część serwisu nie może być w całości lub
części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób
modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody właściciela strony WWW.
Gimnazjum nr 5 oświadcza, że respektując prawo do prywatności i nie gromadzi danych uzyskanych
drogą rejestracji Użytkownika, które mogłyby być danymi osobowymi w rozumieniu art. 6 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 101,
Poz. 926 z późniejszymi zmianami), pozwalających na identyfikację użytkownika.

Odnośniki do innych stron

Strona może zawierać odnośniki do innych stron WWW, które są własnością oraz są prowadzone
przez niezależne jednostki. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że Gimnazjum nr 5
nie odpowiada za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą
przez Stronę. Wprowadzenie takiego odnośnika na Stronie Gimnazjum nie wiąże się z braniem
odpowiedzialności przez Gimnazjum nr 5 za treść docelowej strony WWW.
Jakie informacje o użytkownikach gromadzi serwis www.gimnazjum5.piotrkow.pl i w jaki sposób je
wykorzystuje?

Adresy IP

Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego
serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP jest
wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających
witrynę (np. informacje o regionie, lub inne wykorzystywane przez Google Analytics ). Informacje te
w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów list e-mailingowych i innych
usług świadczonych przez serwis www.gimnazjum5.piotrkow.pl

Mechanizm Cookies

Serwis Gimnazjum nr 5 www.gimnazjum5.piotrkow.pl  wykorzystuje cookies wydajnościowe, aby
dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom użytkowników oraz w celach
statystycznych:  cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny. Cokies sesyjne phpsessid
(wygasają po zakończeniu sesji). Cookie atuvc - trwały plik cookie o okresie przechowywania 2 lata
generowany przez wtyczkę przycisków serwisów społecznościowych AddThis - zobacz politykę
prywatności i cookie AddThis oraz cookie atssc - trwały plik cookie o okresie przechowywania 2 lata
generowany przez wtyczkę społecznościową serwisu facebook.com - zobacz politykę prywatności i
cookie facebook dotyczą wtyczki udostępniającej zawartość treści strony na Facebook.com .
Informacje zbierane w czasie badania nie są ujawniane jakimkolwiek podmiotom trzecim ani w
formie przetworzonej, ani w postaci danych źródłowych. W przeglądarce internetowej można
zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla
stosowanych tu cookies. Jak wyłączyć pliki cookie? Instrukcja w pliku do pobrania poniżej. Flash
cookies - serwis WWW firmy Adobe zawiera informacje o sposobie usuwania i wyłączania plików

http://www.gimnazjum5.piotrkow.pl/www.addthis.com/privacy/privacy-policy#.UUt85VeJs08
http://www.gimnazjum5.piotrkow.pl/www.addthis.com/privacy/privacy-policy#.UUt85VeJs08
http://www.pl-pl.facebook.com/about/privacy/
http://www.pl-pl.facebook.com/about/privacy/


cookie odtwarzacza Flash w konkretnych domenach: www.adobe.com/products/flashplayer/security.
Natomiast umieszczony na stronie odtwarzacz w serwisie youtube.com – może także używać cookies
zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć (opisane w polityce prywatności
http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/)
Należy pamiętać, że ograniczenie korzystania z plików cookie odtwarzacza Flash prawdopodobnie
wpłynie na działanie aplikacji opartych na technologii Flash, zaś wyłączenie plików cookie
odtwarzacza Flash na stronie www uniemożliwi odtwarzanie większości treści.
Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne
zestawienia statystyczne i nie są ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o
oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na
identyfikację pojedynczych użytkowników serwisu Gimnazjum nr 5 , Kostromska 50 (zgodnie z art.
173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz.
1800).

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności,
praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o
wysłanie uwag pod adres: gimnazjum5@gimnazjum5.piotrkow.pl  W przypadku chęci wypisania się
z listy newslettera należy wysłać e-mail pod adres: gimnazjum5@gimnazjum5.piotrkow.pl w treści
wpisując informację o rezygnacji z subskrypcji.
Korzystając w jakikolwiek sposób z naszego serwisu WWW akceptujecie Państwo zasady zawarte w
polityce prywatności.

Jak wyłączyć pliki cookie?

Drogi użytkowniku Internetu i naszego serwisu.
Wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej
przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera
lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie.
Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne
ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty. Autorzy stron internetowych wiedzą
dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka.
Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w
celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej
reklam księgarni. Na szczęście, jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją
prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla
wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.
W przeglądarce Mozilla Firefox:
W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność".
Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia
pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.
W przeglądarce Microsoft Internet Explorer:
W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność".
Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny"
zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
W przeglądarce Google Chrome:
W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz
"Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie,
znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji
prywatności przeglądarki.



W przeglądarce Opera:
Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej
"Wyczyść historię przeglądania...".
Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj
ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.
W przeglądarce Apple Safari:
W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne
opcje dotyczące plików cookie.
W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych. Każdy model telefonu może
tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności
w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.


