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Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej 
Szkoły Podstawowej im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku. 

 
Administrator strony internetowej, którym jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa 
Działyńskiego w Kórniku przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności 
użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową znajdującą się pod 
adresem:  https://sp1kornik.pl/ . Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane 
tylko i wyłącznie do celów administrowania stroną. 
Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszej strony. Żadne dane identyfikacyjne, do 
żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony. 
 
Jakie dane zbieramy 
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP 
kierowane do serwera www, którym w przypadku naszej strony jest serwer naszego 
hostingodawcy: home.pl. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. 
Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 
a. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio 
komputer użytkownika), 
b. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa, 
c. nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji, 
d. czas nadejścia zapytania, 
e. pierwszy wiersz żądania HTTP, 
f. kod odpowiedzi HTTP, 
g. liczbę wysłanych przez serwer bajtów, 
h. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw. referer link) -                          
w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik, 
i. informacje o przeglądarce użytkownika, 
j. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP. 
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi naszą stronę internetową. 
Dla zapewnienia poprawności działania strony, czasami analizujemy pliki z logami w celu 
określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są 
stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp. 
 
Wykorzystywanie danych 
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do 
administrowania stroną i serwerami. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza 
osobami upoważnionymi do administrowania stroną i serwerami. Na podstawie plików logów 
mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. 
 
Mechanizm cookies na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa 
Działyńskiego w Kórniku  
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 
które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony i przeznaczone są do 
korzystania z niej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, 
czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 
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a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze 
strony 
internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości; 
b. utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej 
podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. 
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 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. 
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj 
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. 
Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa 
umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików 
cookies. 
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki 
internetowej. 
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. 
Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, 
bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych 
przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. 
 
Odnośniki do innych stron 
Na naszej stronie internetowej mogą pojawić się odnośniki do innych stron WWW. Nie 
ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych 
stronach i zachęcamy, by po przejściu na te strony, zapoznać się z polityka prywatności tam 
stosowaną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku.  
Nasza strona może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in. 
Facebook (np. przycisk „Lubię to”), Google (Google Maps, Google Analitycs, Google Translate), 
Youtube (filmy) Korzystanie z aplikacji innych firm może powodować przesyłanie informacji do 
urządzenia użytkownika końcowego przez zewnętrzny podmiot. Informacji na temat 
wykorzystania plików cookies przez zewnętrzne aplikacje należy szukać w polityce prywatności 
danego podmiotu. 
 
Zmiany 
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie 
modyfikacje do zapisów niniejszej polityki. 


