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Polityka prywatności
1. Korzystając ze strony Internetowej Szkoły akceptują Państwo zasady naszej polityki prywatności.
2. Dostępne Szkole dane osobowe Uczniów/Rodziców w żaden sposób nie są udostępniane
ani sprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.
3. Szkoła zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości e-mailowych,
osobom, które zarejestrowały swoją chęć do uczestnictwa w oferowanych zajęciach bądź
są naszymi Klientami. Przesyłany przez Szkołę e-mailing nie może być uciążliwy.
4. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykonywania połączeń telefonicznych do osób, które
zarejestrowały swoją chęć do uczestnictwa w oferowanych zajęciach bądź są naszymi Klientami.
Kontakt ten będzie realizowany w istotnych sprawach.
5. Pliki cookies działają tylko podczas przeglądania stron Szkoły umożliwiając tym samym
prawidłowe jej funkcjonowanie. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.
Stanowią one dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane
są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Pliki cookies zazwyczaj
zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich
na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Są również wykorzystywane przez serwer
do przechowywania informacji o działaniach osoby przeglądającej stronę Internetową Szkoły.
6. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu dostosowania zawartości strony Szkoły
do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej;
w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego
i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają
ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
7. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane
mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.
8. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej
polityki prywatności na stronie Internetowej Szkoły.

9.

Administratorem danych osobowych jest Mariusz Potoczek, prowadzący Szkołę Matematyki
Akademia Pitagorasa.
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