
 

 

Polityka Prywatności na stronę: www.bajkowyswiat-czest.pl 

 

Zgodnie z art. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że: 

Przedszkole Bajkowy Świat  jest uważane za administratora danych osobowych, który zbiera i 

przetwarza zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. W niniejszym dokumencie znajdziesz 

ponadto informacje o wykorzystaniu plików cookies i innych technologiach śledzących w 

związku z korzystaniem z naszej strony internetowej. 

Administratorem niniejszej strony oraz administratorem danych osobowych jest: 

Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Świat” w Częstochowie 

ul. Jesienna 205 

42-229 Częstochowa 

kontakt: 784 662 698 lub mail: kontakt@bajkowyswiat-czest.pl 

 

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy 

podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych 

przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą 

starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego 

nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej, 

nie ulegają profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.  

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub dodatkowych pytań związanych z niniejszym 

dokumentem (polityką prywatności, informacjami o cookies) możesz skontaktować się z 

nami, wysyłając wiadomość z formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres mailowy: 

kontakt@bajkowyswiat-czest.pl 

 

 W momencie korzystania z Naszej strony internetowej w tym wypełnieniu formularza 

kontaktowego, zbieramy Twoje dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, nr 

telefonu, przebieg korespondencji z Tobą. Technologie śledzące zbierają pewne dane 

statystyczne, które wysyłane są przez przeglądarkę do naszej witryny. Obejmuje to informacje 

takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki oraz systemu operacyjnego, język i ustawienie strefy 

czasowej, czasy dostępu i adresy odsyłających stron internetowych. 

Przetwarzamy te dane w celu możliwości odpowiedzi na Twoje zapytanie, prowadzenia 

działań marketingowych, pomocy on line co jest naszym uzasadnionym interesem. 



Twoje dane osobowe mogą być  udostępnione osobom trzecim, w tym organom 

państwowym, dostawcom usług IT oraz osobom zaangażowanym przez naszą firmę w celu 

świadczenia i realizacji usług wymaganych i zamówionych przez Ciebie;  celu ochrony praw 

własności intelektualnej dotyczących  materiałów wyświetlanych na naszej stronie 

internetowej lub w inny sposób. 

Dane osobowe przechowywane są przez czas potrzebny do obsługi zapytania. W przypadku 

niedoprowadzenia do zawarcia umowy są trwale niszczone. 

W związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich Danych przysługują Ci następujące 

uprawnienia: 

• prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

• prawo do przenoszenia danych, 

• prawo do cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli 

uprzednio wyraziłeś taką zgodę, 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) w związku z przetwarzaniem przez nas danych. 

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 

RODO. 

Co to jest cookies? 

Cookies są to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu 

końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz 

system teleinformatyczny. Cookies: 

• zapewniają prawidłowe funkcjonowanie niniejszej strony, 

• poprawiają szybkość i bezpieczeństwo korzystania z niniejszej strony, 

• ulepszają funkcje dostępne dla Ciebie na stronie, 

• korzystają z narzędzi analitycznych i marketingowych, 

• pozwalają na wyświetlanie na stronach filmy z serwisu YouTube, 

• zapewniają funkcje społecznościowe. 

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania 

przez nas plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz 

zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki 

prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając 

ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Proszę jednak pamiętać, że wyłączenie 

plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu 

innych stron internetowych, które stosują cookies. 

Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób 

odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej 



do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w 

tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie 

anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki 

cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. 

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej 

strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na 

plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące. 

Możesz odwiedzać nasze strony internetowe bez informowania nas, kim jesteś lub ujawniania 

swoich danych osobowych. Jednak nasza firma i firmy świadczące usługi na rzecz lub w 

naszym imieniu mogą wykorzystywać różne technologie, takie jak pliki cookie i pikseli 

zliczających (piksel 1 x 1), w celu gromadzenia danych nieosobowych, które będą dla nas 

widoczne po Twojej wizycie. Wyraźnie poprosimy Cię o zgodę na używanie plików cookie w 

naszej witrynie. Pliki cookie są używane do zbierania ogólnych danych statystycznych na 

temat naszej strony, takich jak ilość odwiedzin. Możesz kontrolować używanie plików cookie 

w przeglądarce (odwiedź stronę http://wszystkoociasteczkach.pl/ aby dowiedzieć się więcej); 

jednak w przypadku odrzucenia plików cookies niektóre lub wszystkie możliwości 

korzystania z naszej witryny mogą zostać ograniczone. 

Dane nieosobowe to informacje, które dotyczą Ciebie, ale nie pozwalają Cię zidentyfikować 

jako konkretnej osoby, bezpośrednio lub pośrednio. Te dane to typ przeglądarki, adres URL 

poprzedniej strony internetowe, którą odwiedziłeś, połączenie internetowe, urządzenie 

którego używasz aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej itp. Nasza firma 

bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, może automatycznie zbierać określone 

dane nieosobowe w czasie gdy korzystasz z naszej strony internetowej. Możemy również 

zbierać dane nieosobowe, które dobrowolnie przekazujesz, takich jak informacje zawarte w 

odpowiedzi na kwestionariusz lub ankietę. 

Logi serwera 

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym 

przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w 

logach serwera. 

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce 

internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane 

są na serwerze. 

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z 

serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera 

stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość 

nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

 

 


