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POLITYKA PRYWATNOŚCI WITRYN INTERNETOWYCH W DOMENIE LSWRYKI.PL
I PRZEPISY OGÓLNE
1.
Administratorem strony internetowej (witryny internetowej) pod adresem „www.lswryki.pl”, dostępnej również pod adresami
„http://lswryki.pl”, „https://lswryki.pl” oraz „lswryki.pl”, zwanej dalej „lswryki.pl”, jest Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach z
siedzibą przy ul. Warszawskiej 3b w Rykach, posiadająca numer NIP 716-206-68-20 oraz wpisana do rejestru uczelni
niepublicznych pod numerem 112, zwana dalej "Administratorem" lub "LSW".
2.
Strona internetowa lswryki.pl obejmuje wszystkie witryny, strony i podstrony internetowe zawarte w domenie internetowej
'lswryki.pl' oraz jej subdomenach, bez względu na protokół dostępu, sumarycznie określane dalej w niniejszym „stronami
internetowymi w domenie lswryki.pl” lub „witrynami internetowymi w domenie lswryki.pl”.
3.
Strony internetowe w domenie lswryki.pl działają na podstawie niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności serwisu lswryki.pl
oraz ewentualnymi przepisami szczególnymi dla danych podstroi lub subdomen.
4.
Użytkownikiem witryn internetowych w domenie lswryki.pl może być dowolna osoba fizyczna lub prawna jak określono w
regulaminie korzystania z witryn internetowych w domenie lswryki.pl.
II DANE OSOBOWE
1.
W toku korzystania przez użytkownika ze stron internetowych w domenie lswryki.pl LSW może gromadzić oraz przetwarzać dane
osobowe użytkownika.
2.
Wszelkie dane osobowe gromadzone i przetwarzane w toku korzystania przez użytkownika z witryn internetowych w
domenie lswryki.pl mogą być gromadzone i przetwarzane w celach statystycznych i analitycznych.
3.
Dane osobowe gromadzone przez LSW mogą być gromadzone w systemie komputerowym i informatycznym LSW lub jej
partnerów lub w formie wydruków z systemu komputerowego.
4.
LSW nie przekazuje danych osobowych użytkownika osobom ani stronom trzecim, z zastrzeżeniem pkt. 5 oraz pkt. 6 niniejszej
sekcji.
5.
LSW może udostępnić dane osobowe użytkownika:
1)
Podmiotom trzecim dostarczającym LSW rozwiązania z zakresu ochrony, zabezpieczenia i administrowania
bazami danych.
2)
Podmiotom trzecim współpracującym z LSW w zakresie obsługi prawnej, księgowej, rachunkowej oraz/lub
podatkowej na rzecz LSW.
3)
Urzędom, sądom i innym organom, w przypadku, gdy takie udostępnienie wymagane jest prawem.
4)
W każdym innym przypadku, gdy takie udostępnienie wymagane jest prawem.
6.
LSW może przetwarzać i udostępniać dane osobowe użytkownika podmiotom trzecim, urzędom, sądom lub innym organom w
przypadku, gdy:
1)
Przetworzenie lub udostępnienie danych jest niezbędne do wykonania na rzecz użytkownika usługi. W takim
przypadku, dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione podmiotom, o których mowa w pkt. 5 ppkt. a)
niniejszej sekcji.
2)
Przetworzenie lub udostępnienie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
LSW. W takim przypadku, dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione podmiotom, o których mowa w
pkt. 5 ppkt. b), c) oraz d) niniejszej sekcji.
7.
Szczególne prawa użytkownika reguluje ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, zwana dalej Ustawą,
oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 Rozporządzeniem.
8.
Dane osobowe użytkownika są gromadzone oraz przetwarzane przez LSW na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych oraz 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).
9.
Administratorem danych osobowych jest LSW.
10.
LSW gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkownika przez okres wymagany przepisami podatkowymi oraz przepisami o
rachunkowości, nie krócej niż 5 lat.
III PRAWA UŻYTKOWNIKA
1.
Użytkownik ma prawo żądać od LSW niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych oraz/lub uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych dotyczących jego osoby.
2.
Użytkownik ma prawo do bycia zapomnianym, przez co rozumie się usunięcie lub wymazanie danych użytkownika
zgromadzonych przez LSW, w przypadku, gdy:
1) Dane osobowe użytkownika, które zgromadziła LSW, nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane lub w
inny sposób przetworzone.
2) Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez LSW oraz nie istnieje inna podstawa prawna ich
przetwarzania, w szczególności podstawa wskazana w pkt. 6 ppkt. B) Sekcji II.
3)
Użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania oraz nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy
przetwarzania.
4)
Dane osobowe użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem.
3.
Użytkownik ma prawo żądać od LSW ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy:
1)
Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych dotyczących jego osoby, które zostały zgromadzone
przez LSW (na okres pozwalający LSW sprawdzić poprawność tych danych),
2)
Przetworzenie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu jego danych osobowych,
3)
LSW nie potrzebuje już danych osobowych użytkownika w celu przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
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Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania (na okres wymagany do stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie LSW są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu użytkownika).
4.
Użytkownik ma prawo otrzymać od LSW zgromadzone przez nią dane osobowe dotyczące jego osoby w formacie
elektronicznym, o ile prawo to nie wpływa niekorzystnie na prawa i wolności innych.
5.
Użytkownik ma prawo żądać, aby LSW przekazała zgromadzone przez nią dane osobowe dotyczące jego osoby innemu
administratorowi danych, o ile prawo to nie wpływa niekorzystnie na prawa i wolności innych.
6.
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, które zostały zgromadzone oraz/lub są przetwarzane przez
LSW.
7.
Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
uzna, że dane zgromadzone oraz/lub przetworzone przez LSW naruszają przepisy Ustawy lub Rozporządzenia.
IV POZOSTAŁE DANE, COOKIE
1.
Witryny internetowe w domenie lswryki.pl mogą odczytywać i zapisywać w urządzeniu pliki cookie.
2.
Pliki cookie zapisywane w urządzeniu użytkownika to niewielkie fragmenty tekstu mające na celu usprawnienie i umożliwienie
korzystania z witryn internetowych w domenie lswryki.pl.
3.
Pliki cookie zapisywane w urządzeniu użytkownika w toku korzystania przez niego ze stron internetowych w domenie lswryki.pl
nie zawierają danych osobowych.
4.
Witryny internetowe w domenie lswryki.pl odczytują pliki cookie z urządzeń użytkownika w celach statystycznych i analitycznych
oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i witryn.
5.
LSW nie paruje danych uzyskanych z plików cookie z danymi osobowymi użytkownika uzyskanymi przez LSW w toku korzystania
przez użytkownika z witryn internetowych w domenie lswryki.pl lub z innych źródeł.
6.
W toku korzystania przez użytkownika z witryn internetowych w domenie lswryki.pl witryny te mogą zapisywać w
urządzeniu użytkownika pliki cookie stron trzecich, z których oprogramowania i rozwiązań technicznych korzystają te
witryny. Wykaz tych stron trzecich znajduje się w regulaminie korzystania z witryn internetowych w domenie lswryki.pl.
IV PRZEPISY KOŃCOWE
1.
W przypadku, gdy którykolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności okaże się nieważny lub nieaktualny, pozostałe jej
zapisy pozostają w mocy.
2.
LSW udostępnia aktualną wersję niniejszej polityki prywatności w witrynie https://lswryki.pl.
3.
LSW może modyfikować i uaktualniać niniejszą politykę prywatności w dowolnym czasie bez konieczności uzyskania zgody
użytkownika.
4.
Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 7 września 2018.
5.
Nazwy użyte w nagłówkach sekcji w niniejszej polityce prywatności mają charakter informacyjny oraz nie powinny być
interpretowane jako jej integralna część.
4)

