
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
– NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PRAXIS

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Praxis, ul. Weteranów 207, 05-250 Łąki, 
www.praxis.edu.pl, sekretariat@praxis.edu.pl, tel. 608 11 33 08, 668 66 19 28, 22 786 58 60

Niniejszy dokument reguluje kwestię przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących osób, 
w związku z korzystaniem przez nich z serwisu: www.praxis.edu.pl. 

W szczególności dbamy o ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie 
rozwiązania organizacyjne i techniczne, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady 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. 
Zastosowane rozwiązania oparte zostały o międzynarodowe normy standaryzujące systemy zarządzania 
bezpieczeństwem informacji, m.in. Norma PN-ISO/IEC 27001. Wdrożone procedury zapobiegają ingerencji 
w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie 
Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w  
tym:
a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 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;

b) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.; 
c) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; 
d) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 
Dane osobowe – postanowienia ogólne
1. Administratorem jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa Praxis, reprezentowana przez Dyrektora, mieszcząca 

się przy ul. Weteranów 207, 05-250 Łąki; adres mail: sekretariat@praxis.edu.pl.
Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie prowadzonej strony internetowej zbierając je 
w formularzu kontaktowym w trybie z art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda użytkownika). 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Praxis” jest p. Dawid 
Czerw, tel. 722-309-224. 

3. Pani (a) dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu 
kontaktowym. Jeśli wzajemna korespondencja doprowadzi do konieczności zmiany przesłanki przetwarzania 
Pani(a) danych osobowych, Administrator zobowiązuje się dopełnić szczegółowego informowania w trybie 
art. 13 ust. 1 i 2 RODO dostosowując informację do celu, w jakim dane będą pozyskiwane. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w formie elektronicznej, przez okres 6 miesięcy od dnia 
ostatniej przesłanej wiadomości. 

5. Przysługuje Pani (u) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie 
zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

6. Przysługuje Pani (u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani (a) osoby, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 
RODO.

W celu ułatwienia Państwu kontaktu z nami, na naszej stronie internetowej zamieściliśmy formularz 
kontaktowy. Skorzystanie z formularza wymaga podania przez Państwa swojego imienia i nazwiska, adresu e-
mail, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazują nam Państwo swój adres e-mail 
jako adres nadawcy wiadomości, imię i nazwisko. Ponadto, w treści wiadomości mogą Państwo zawrzeć inne 
dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku będzie Państwa zgoda. 

Zapewniamy, że 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. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych 
osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. 
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