Polityka prywatności.
PATA przywiązuje szczególną wagę do prywatności użytkowników, dlatego zależy nam, byś dokładnie
wiedział, jakie dane i w jakim celu pozyskujemy. Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady
postępowania z danymi osobowymi użytkowników oraz wykorzystywanie plików cookies i innych
technologii w witrynie patanetwork.org, zwanej dalej stroną.

§ 1 Podstawowe pojęcia
1. administrator danych – Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska
Polskiego 121, Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. strona – strona internetowa patanetwork.org
3. użytkownik – każdy podmiot korzystający ze strony.

§ 2 Dane osobowe
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w trybie art. 13 ust. 1 i 2 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), zwanego dalej RODO, informuje:
1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w
Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121 91 – 726 Łódź
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie:
- udzielonej zgody - art. 6 ust.1 lit. a RODO
3. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych: iodo@asp.lodz.pl. Zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych art. 11. inspektor ochrony danych zostanie wyznaczony
w terminie do 31.07.2018 r.
4. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą w celu przyjęcia na kurs PATA
prowadzony przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (zwanego dalej
kursem), jego przeprowadzenia i dokumentowania jego przebiegu.
5. Dane osobowe przekazywane będą następującym odbiorcom: do podmiotów wspierających
Administratora w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takich, które dostarczają i serwisują nam
systemy informatyczne. Twoje dane mogą zostać także przekazane innym podmiotem przetwarzającym
dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych. Podmioty te będą przetwarzać dane tylko i wyłącznie w zakresie i celu ściśle wskazanym
umową powierzenia danych. Twoje dane osobowe będą udostępniane organom publicznym na
podstawie obowiązujących przepisów.
6. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej
7. Dane osobowe będą przetwarzane w czasie trwania kursu a po jego zakończeniu przez okres wymagany
przepisami prawa w tym w szczególności ustawy o rachunkowości .
8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Każdemu kogo dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10.
Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości wzięcia udziału w kursie.
11.
Każdemu kogo dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych
dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia
sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, o ile przepisy prawa na to zezwalają.
12.
Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu przyjęcia na kurs PATA prowadzony przez
Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, jego przeprowadzenia i
dokumentowania jego przebiegu. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu
nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,

iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
§ 4 Pliki cookies
1. Strona używa cookies, czyli niewielkich plików tekstowych wysyłanych przez serwer www i
przechowywanych przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Zgromadzone dzięki nim dane
pozwalają na odczytanie zawartych w nich informacji jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies
ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2. Gromadzone informacje dotyczą: czasu, jaki Użytkownik przebywa na stronie, jego adresu ip, typu
wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych
oraz lokalizacji.
3. Pliki cookies służą Administratorowi do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy
korzystają ze strony w celu usprawnienia funkcjonowania serwisu.
4. Cookies identyfikują Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego
potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a
zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz PATA w celu optymalizacji działań.
5. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć opcję gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w
przeglądarce internetowej. Skorzystanie z tej opcji może wiązać się jednak z nieprawidłowym działaniem
strony.

§ 5 Logi serwera
1. Administrator gromadzi informacje o logach serwera, takich jak: numer ip, czas, lokalizacja, system
operacyjny w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Dane te nie są kojarzone z konkretnym użytkownikiem.
2. Administrator gromadzi logi w celach statystycznych i umożliwiających lepsze administrowanie stroną.

§ 6 Postanowienia końcowe
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności.

