POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz informuje
o sposobach ochrony prywatności danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego
się pod adresem http://pisupisu.pl zwanego dalej Serwisem.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SZLIFF Izabela Kanadys (zwana dalej
Administratorem) z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 10 lok 16, 00-564 Warszawa, zarejestrowana
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP: 1131014055,
adres e-mail: kontakt@pisupisu .pl.

Szanujemy Państwa prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Dane osobowe podawane
w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Dane osobowe przetwarzane są:

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniem
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- RODO) i ustawą
z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z ustawą z dnia 6 lipca 2004 r. prawo
telekomunikacyjne, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.

Dane osobowe mogą być pozyskiwane w następujący sposób:

•

Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

•

Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach związanych z:

1. korzystaniem z Serwisu (w tym optymalizacji przez nas przebiegu procesu nauki na podstawie
analizy danych statystycznych),
2. rozliczaniem transakcji,
3. zbieraniem ogólnych informacji demograficznych na temat Użytkowników Serwisu,
4. uczestnictwa w konkursach,
5. przekazaniem informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego,
6. przesyłaniem treści reklamowych i informacji handlowych - przetwarzanie danych w celach
marketingowych wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, które to dane
będą przetwarzane m. in. w następujących celach:
1. w celu organizacji wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet,
2. prowadzenia kampanii

promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych

związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu,
3. realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach
ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
7. w

zakresie

i

celu

niezbędnym

do

wypełnienia

uzasadnionych

interesów

(prawnie

usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych (bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
•

w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia umowy, świadczenia usług edukacyjnych,
wypełnienia obowiązku prawnego - przez okres niezbędny do realizacji tych celów, z przepisów
podatkowych lub rachunkowych, oraz przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia
ewentualnych roszczeń Administratora,

•

w przypadku przetwarzania danych na potrzeby marketingu produktów własnych, na podstawie

uzasadnionego interesu - do czasu istnienia uzasadnionego interesu lub zgłoszenia sprzeciwu przez
osobę, której dane dotyczą,
•

w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie - do czasu odwołania zgody.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne oraz czym może skutkować ich niepodanie?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały
zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych
osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.

Dane wskazane w formularzu zgłoszeniowym są warunkiem zawarcia umowy, ponieważ są niezbędne
do prawidłowego

jej

wykonania

oraz

spełnienia

obowiązków

podatkowych

ciążących

zarówno

na Administratorze jak i osobie, której dane dotyczą.

W celu umożliwienia poprawnego korzystania z Serwisu, prosimy o informowanie nas o każdorazowej
zmianie używanego przez Ciebie adresu e-mail. W przypadku braku realizacji tego obowiązku lub w sytuacji
podania przez Ciebie niepoprawnego adresu, mamy prawo uznać że informacje przekazane na adres e-mail
podany przez Ciebie zostały poprawnie doręczone.

Terytorium, na którym przetwarzane są dane osobowe

Administrator nie przekazuje Państwa danych poza terytorium Unii Europejskiej. Niemniej jednak z uwagi na
fakt, że komunikacja pomiędzy Administratorem i osobą, której dane dotyczą odbywać się będzie przede
wszystkim w wersji elektronicznej, poprzez pocztę elektroniczną, komunikatory, wszelkie mobilne
i komputerowe w tym do wykonywania połączeń głosowych i/lub połączeń audio przez Internet, etc.,
a Administrator nie ma wiedzy co do umiejscowienia serwerów podmiotów dostarczających te usługi,
w konsekwencji czego Administrator informuje o zamiarze przekazania tych danych osobowych do państwa
trzeciego w sytuacji gdyby serwer tych dostawców znajdował się poza terytorium Unii Europejskiej,
co stanowi

element

konieczny

do

prawidłowego

wykonania

umowy.

Poprzez

zawarcie

umowy

z Administratorem, bądź wyrażenie zgody w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia w razie jakichkolwiek
wątpliwości przyjmuje się, że osoba której dane dotyczą w zakresie komunikacji elektronicznej
z administratorem upubliczniła swoje dane i wyraża zgodę na przekazanie ich poza teren EOG zdając sobie
sprawę, że system ochrony danych osobowych może być różny poza terenem EOG.

Osoby upoważnione do przetwarzania danych z ramienia Administratora oraz dostęp do danych osób
trzecich

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Administratora jest możliwy drogą
elektroniczną pod adresem e-mail: dane.osobowe@pisupisu .pl.

Administrator ma prawo udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie
właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Państwa dane – jeśli będzie to konieczne,
aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom
i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych. Odbiorcami
danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji
zobowiązań umownych, w tym w szczególności obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa prawna,
w razie konieczności obsługa pocztowo – kurierska, wszelcy inni pracownicy i współpracownicy
Administratora.

Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Te dane pozostają dla nas anonimowe. Podczas korzystania z Serwisu
na Państwa dysku mogą zostać zapisane ciasteczka (cookies). Nie zawierają one nigdy informacji osobistych.
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.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym
do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
•

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

•

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej
podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

•

określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach
reklamowych, w szczególności sieci Google.

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.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie
dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu
mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików
cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat
zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być
również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików
cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia
reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować
informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik
może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
http://google.com/ads/preferences/
Odbiorcą informacji z cookies jest Netsprint S.A., Google LLC, Stroer Digital Operations sp. z o.o. („SDO”)
oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę
kampanię. Dane te mogą zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te
są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej
sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
•

czas nadejścia zapytania,

•

czas wysłania odpowiedzi,

•

nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

•

informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

•

adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku
gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

•

informacje o przeglądarce użytkownika,

•

Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe podane lub powierzone przez Użytkowników
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisami RODO oraz
że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe osób,
których dane dotyczą, przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Dane osobowe dzieci

Dzieci nie powinny bez pozwolenia rodziców lub opiekunów przekazywać danych osobowych na stronę
pisupisu.pl. Zwracamy uwagę rodziców i opiekunów na uważne obchodzenie się z danymi osobowymi
w internecie. Serwis nie zbiera żadnych danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia bez akceptacji
regulaminu przez opiekuna prawnego lub nauczyciela.

Zmiany

Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

