
Polityka prywatności 

Szanowny Internauto, 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 dokłada szczególnej staranności w zakresie 
ochrony prywatności osób korzystających z naszej strony internetowej. Niniejszy 

dokument zawiera informacje dotyczące zasad przetwarzania i wykorzystywania 
przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 danych użytkowników 
http://www.zsz1ndm.pl/ 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 z siedzibą ul. Górska 39, 05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki, tel. 227752042, e-mail: sekretariat@zsz1ndm.pl, jest 
administratorem w rozumieniu Artykułu 4, pkt. 7 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej 
RODO) i przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe pozyskane m.in. za 

pośrednictwem strony internetowej http://www.zsz1ndm.pl/. 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
skontaktować się pod następującym adresem e-mail: iod@zsz1.ndm.pl 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 informuje, że przetwarza dane osób 

korzystających ze strony http://www.zsz1ndm.pl/ w celu informacyjnym oraz 
promocyjnym placówki. 

Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom jedynie w sytuacji, 

gdy uprzednio zostanie wyrażona zgoda oraz wyłącznie dla celów wskazanych w 
zgodzie. 
 

Jednocześnie Zespół Szkół Zawodowych nr 1 informuje, że osobom, których dane 
osobowe są przetwarzane przysługują następujące prawa: 

1) żądania od administratora dostępu do swoich danych, 
2) sprostowania swoich danych, 

3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, 
5) przenoszenia swoich danych 

6) wniesienia skargi do organu nadzorczego (https://uodo.gov.pl/) 

Wszystkie dane osobowe są przetwarzane tylko przez czas niezbędny do 
osiągnięcia celu dla którego są przetwarzane. 

 

Polityka wykorzystywania plików „cookies” na stronie 
http://www.zsz1ndm.pl/ („Polityka cookies”) 

Cookies to pliki zawierające  różne informacje, które są zapisywane na 
urządzeniu, gdy odwiedzasz stronę internetową. Pliki cookies umożliwiają 
dostosowanie działania stron do preferencji użytkowników. Dzięki plikom cookies 

możliwa jest analiza najczęściej odwiedzanych stron oraz zachowań 
użytkowników. Pliki cookies pozwalają na pomiar skuteczności reklam oraz 

dostosowanie przekazu do konkretnej grupy odbiorców. Dzięki plikom cookies 
możemy doskonalić i ulepszać nasze usługi tak aby korzystanie z nich było 
jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze.  

http://www.zsz1ndm.pl/
http://www.zsz1ndm.pl/
iod@zsz1.ndm.pl
http://www.zsz1ndm.pl/
http://www.zsz1ndm.pl/


I. Rodzaje plików cookies 

 Stosujemy następujące rodzaje plików cookies: 

 Pliki cookies niezbędne – są niezbędne do korzystania ze strony 

internetowej i jej funkcjonalności oraz do zapewnienia bezpieczeństwa 

Twojej sesji. Bez tego rodzaju plików cookies nie jest możliwe świadczenie 

ci wielu usług, które oferujemy. Ten rodzaj plików cookies nie zbiera 

informacji w celach marketingowych. 

 Pliki cookies analityczne - te pliki cookies zbierają informacje o tym w jaki 

sposób korzystasz ze strony internetowej np. jakie podstrony odwiedzasz 

najczęściej i czy podczas ich odwiedzania pojawiają się błędy, możemy 

również sprawdzać źródła ruchu - kierunki przekierowania. Ten rodzaj 

cookies nie zbiera informacji pozwalających na zidentyfikowanie osoby 

fizycznej, ale może zbierać adresy IP urządzenia, z którego korzystasz ze 

strony internetowej. Wszystkie zbierane informacje są anonimowe i służą 

jedynie do doskonalenia i ulepszania serwisów internetowych, 

dostosowania działań strony do preferencji użytkownika oraz 

zoptymalizowania wyświetlania reklam np. aby zapobiegać wielokrotnemu 

wyświetlaniu tej samej reklamy. Możemy również dokonywać pomiaru 

skuteczności reklam. 

 Pliki cookies reklamowe – Nasze pliki cookies oraz pliki cookies dostawców 

zewnętrznych umożliwiają dostosowanie treści dopasowanych do 

konkretnej grupy odbiorców, są wykorzystywane w celu prowadzenia 

promocji. Pliki te pamiętają, że odwiedzałeś nasze serwisy i jakie 

aktywności na nich wykonałeś, a zebrane w ten sposób informacje są 

przekazywane do dostawców zewnętrznych. 

 Pliki cookies własne- ustawiane są przez serwery internetowe naszego 

serwisu. 

 Pliki cookies osób trzecich – ustawiane są przez serwery internetowe 

innych stron niż nasz. 

  

II. Jak długo pliki będą przechowywane? 

Ze względu na okres przechowywania można wyróżnić pliki cookies „stałe” oraz 
„sesyjne”. 

Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu 

ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w 
parametrach pliku cookies. 

Pliki cookies „sesyjne” pozostają w przeglądarce internetowej do momentu jej 

wyłączenia, bądź wyjścia, wylogowania się ze strony internetowej, na której 
zostały zamieszczone.  Są to przede wszystkim pliki cookies niezbędne. 

  



Szczegółowe informacje o używanych przez nas plikach cookies oraz partnerach 
znajdziesz poniżej.  

 

Pliki cookies wykorzystywane przez podmioty współpracujące z nami – Google 

Inc. - posiadają własną politykę prywatności. 

  

Partnerzy i podmioty trzecie wykorzystują pliki cookies w następujących celach: 

 Google Inc. – pomiar ruchu internetowego, dopasowanie przekazu 

reklamowego do konkretnej grupy odbiorców, pomiar skuteczności działań 

marketingowych, przycisk +1 

 Facebook Inc. - przycisk „Lubię to”, przekierowanie na fanpage 

 YouTube (Google Inc.) – przekierowanie na kanał Orbitrektest pl 

Wykorzystujemy następujące pliki cookies: 

 

III. Możliwość wyłączenia plików cookies 
  

Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej zezwalają na 

używanie i umieszczanie w nich plików cookies. Istnieje możliwość konfiguracji 
przeglądarki internetowej w taki sposób, aby przed każdym umieszczeniem pliku 
cookies pojawiał się stosowny monit. Użytkownik może również całkowicie 

zablokować obsługę plików cookies. Wiąże się to jednak z całkowitym bądź 
częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania serwisu 

http://www.zsz1ndm.pl/. 

Poniżej przedstawiamy linki do instrukcji najpopularniejszych przeglądarek 
informujące o tym jak dokonać zmiany w ustawieniach dotyczących plików 

cookies. 

 Google Chrome  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl 

 Firefox   https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczk

a&r=0&as=s 

 Internet Explorer , Windows 10, Windows 8.1 

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies 

 Opera  https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 

 Safari  https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac 

Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych, w tym Twoich 

uprawnień, znajdziesz tutaj. 
Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat plików cookies wejdź na 

stronę http://wszystkoociasteczkach.pl/
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