REGULAMIN
korzystania z serwisu internetowego poradnia.stargard.pl, zwany dalej regulaminem
oraz
POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM PORADNI.
Dyrekcja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie Szczecińskim przywiązuje szczególną
wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis internetowy poradni.
Gromadzone (w logach automatycznych statystyk odwiedzin) dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. W żaden sposób nie identyfikujemy użytkowników odwiedzających nasze strony. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do
jakiejkolwiek trzeciej strony.
Gromadzenie danych
Administrator serwisu poradni, wbrew przyjętym praktykom, nie przechowuje zapytań HTTP kierowanych do naszego serwera oraz publicznych adresów IP, z których użytkownicy przeglądają treści
informacyjne serwisu poradni.
Wykorzystywanie danych
Dane te są jedynie okazjonalnie (okresowo) analizowane w celu określenia, które strony odwiedzane
są najczęściej, jakie są preferencje oglądających oraz czy struktura strony nie zawiera błędów, itp. Na
podstawie plików logów mogą być również generowane statystyki pomocne w administrowaniu serwisem. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
Mechanizm plików cookies na stronach internetowych poradni
Mechanizm plików cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w serwisie poradni nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Dla poszczególnych stron wykorzystujemy następujące pliki cookies:
Nazwa cookies

Rodzaj

GSES

Sesyjne

UTMC

Sesyjne

UTMA
UTMB
UTMZ

Permanentne

Cel i zawartość
Przechowuje wartość liczbową wykorzystywaną przez licznik
odwiedzanych stron oraz wartość liczbową przekazywaną przez
sondę.
Przechowuje na czas sesji informacje o wersji używanej przez
użytkownika platformy i jej wersji językowej (GATC).
Przechowują dane do złożonej statystyki odwiedzin (GATC)

Odnośniki do innych stron
Serwis poradni zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za
zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne
strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tyl-

ko serwisu internetowego poradni. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod
adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/ciasteczko

Uwaga: Jeśli Państwo nie zgadzacie się z naszą polityką dotyczącą plików cookies prosimy o rezygnację z przeglądania stron serwisu lub zablokowanie tych plików w swojej przeglądarce internetowej.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Serwis internetowy znajdujący się pod domeną poradnia.stargard.pl jest platformą informatyczną, za pośrednictwem której świadczone są w usługi informacyjne (udostępnianie informacji poprzez wyświetlanie określonych stron internetowych, automatycznie lub na żądanie
użytkownika) wspomagające pracę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie
Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 35c, zwanej dalej poradnią.
2. W imieniu poradni serwisem administruje Jan Osiejuk, zwany dalej administratorem.
3. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu oraz korzystania z jego zasobów,
w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników serwisu. Postanowienia regulaminu
stanowią wyłączną podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności regulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Wszystkie udostępnione w serwisie informacje bez względu na ich treść nie podlegają roszczeniom.
5. Nazwy produktów i firm są znakami towarowymi ich właścicieli i użyte są wyłącznie w celach
informacyjnych.
6. Za dostępność serwisu odpowiedzialna jest firma trzecia, która odpłatnie udostępnia miejsce
na serwerze dla jego zawartości. Administrator serwisu w żaden sposób nie odpowiada za
ewentualne przerwy w dostępie do zawartości strony.
7. W ramach serwisu administrator może zapewnić użytkownikom możliwość dostępu za pośrednictwem odpowiednich linków (adresów internetowych) do serwisów tematycznych administrowanych przez inne podmioty związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
oświatą i wychowaniem oraz tematyką pokrewną. Do usług świadczonych przez takie podmioty stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez te podmioty i obowiązujących w ramach danego serwisu tematycznego.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem serwisu
przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz użytkowników we własnym imieniu
i na własny rachunek. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego i jest on wyłącznie za nie odpowiedzialny.
9. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega
sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące
w momencie ich opublikowania.
§ 2 USŁUGI INFORMACYJNE
1. Przedmiotem usług informacyjnych są materiały znajdujące się w zasobach serwisu, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe oraz bazy danych.
2. Wszystkie materiały uzyskane przez użytkownika w ramach usług informacyjnych, stanowią
przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych administratora lub
osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną
jest Rzeczpospolita Polska.

3. Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników z materiałów określonych w ust. 1
w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów
prawa. W szczególności zabronione jest:
a) zwielokrotnianie materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych
lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem,
b) umieszczanie odesłań do serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było
poznanie źródła pochodzenia materiałów,
c) zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie
do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy,
d) rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do szaty graficznej serwisu.
5. Administrator zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania tekstów oraz zmiany tytułów nadesłanych tekstów. Zastrzega sobie prawo do dowolnego kadrowania zdjęć w celu opublikowania materiału redakcyjnego.
6. Oznaczenia umieszczane w serwisie podlegają ochronie na podstawie ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita
Polska.
7. Administrator nie zamieszcza w serwisie żadnych reklam firm trzecich.

