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POLITYKA PRYWATNOŚCI 

ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO 
W SĘDZIEJOWICACH 

 

 
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji oferowanych na 
Stronie Internetowej ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO w Sędziejowicach 
zwanej dalej w skrócie Strona. 
2. Użytkownik korzystając z treści dostępnych na Stronie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego 
regulaminu. 
3. Użytkownicy Strony są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP, 
regulaminu obowiązującego w ZSR w Sędziejowicach oraz zasad prawidłowego i moralnego 
współżycia społecznego. 
4. Podmiotem oferującym treści na Stronie jest: 
Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach 
Sędziejowice-Kolonia 10 
98-160 Sędziejowice 
woj. Łódzkie 
zwany dalej „Szkołą”. 
5. Obsługę techniczna serwera Strony zapewnia: https://webwavecms.com 
Administrator strony: Piotr Bendkowski 
6. Do publikacji na Stronie nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i 
międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści 
pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia 
religijne, naruszające prawa innych osób a także godzące w dobre imię Szkoły. 
7. W razie stwierdzenia zaistnienia na Stronie treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z 
regulaminem Strony, użytkownicy powinni powiadomić administratora o tym fakcie przesyłając 
właściwą informację na adres administratora: sekretariat@zsrgrabski.pl 
 

§ 2 KORZYSTANIE Z TREŚCI STRONY 

1. Korzystanie z treści udostępnianych na łamach Strony jest bezpłatne. 
2. Użytkownik Strony zobowiązuje się do korzystania z treści udostępnianych na Stronie zgodnie z 
prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem. 
3. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie 
poprawnej pracy Strony, uzyskanie nie przysługujących mu praw dostępu. 
 

§ 3 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Szkoła dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i odpowiedniej jakości materiałów 
i wiadomości prezentowanych na Stronie. 
2. Dane i informacje zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych i 
promocyjnych. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne 
informacje zawarte na Stronie. 
3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Stronie przez 
jej użytkowników. 
4. Szkoła dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Strony jednakże 
zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Strony.  
5. Szkoła informuje, że niektóre usługi dostępne na Stronie aktualnie lub w przyszłości, pozwalające w 
szczególności na prezentowanie opinii, umożliwiają użytkownikom samodzielnie i dobrowolnie 
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udostępnić swoje dane osobowe innym użytkownikom. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne skutki takiego działania. 
 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres 
administratora udostępniony na Stronie. 
2. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany 
staja się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Stronie. 

Polityka cookies 

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji 

zawartych w plikach cookies. 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki 

tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i 

przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj 
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na 

urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki 

cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Zespół Szkół 

Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach z siedzibą pod adresem 

Sędziejowice-Kolonia 10, 98-160 Sędziejowice 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz 

optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają 

rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, 

dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie 

musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

5. 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. 

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach 

Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 

uwierzytelniania w ramach Serwisu; 

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do 

wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
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c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie 

korzystania ze stron internetowych Serwisu; 

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez 

Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego 

języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony 

internetowej itp.; 

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści 

reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w 

urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym 

czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać 

zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę 

plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich 

każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe 

informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w 

ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą 

wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i 

wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu 

reklamodawców oraz partnerów. 

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod 

adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki 

internetowej. 

 

Instrukcje jak wyłączyć cookies: 

 Instrukcja dot. zablokowania plików cookie w Chrome 

 Instrukcja dot. zablokowania plików cookie w Firefoxie 

 Instrukcja dot. zablokowania plików cookie w IE 

                        Instrukcja dot. zablokowania plików cookie w Operze 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

