
 

Polityka Prywatności  
 

Niniejsza polityka prywatności dotyczy Serwisu Internetowego      
funkcjonującego pod adresem url: https://ceg.edu.pl/ oraz      
Fanpage’a firmowego prowadzonego na Facebooku. Opisuje      
zasady przetwarzania informacji na Twój temat, w tym danych         
osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies. Polityka prywatności        
ma charakter informacyjny i nie jest dla Ciebie źródłem żadnych          
obowiązków.  

Spis Treści  
Spis Treści  

Informacje ogólne 

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych. 

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych 

Informacje o sposobie wykorzystania danych użytkowników Fanpage’a firmowego. 

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora 

Informacje w formularzach 

Istotne techniki marketingowe 

Pliki Cookies 

Logi serwera 
 
 

1. Informacje ogólne  
1.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest w rozumieniu 

przepisów o ochronie danych osobowych jest Centrum Edukacji 
Gospodarczej J.Siwek sp. j. z siedzibą w Krakowie (31-150) przy ul. 
Św. Filipa 23/3. NIP: 6762576397 KRS:0000823471. 

1.2. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Administratora: 
biuro@ceg.edu.pl 

1.3. Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane są przez 
Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w 

https://ceg.edu.pl/
mailto:biuro@ceg.edu.pl


szczególności 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) – 
zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.  

1.4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej 
polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, 
Klient) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie 
Sklepu Internetowego dostępnym na stronach 
https://ceg.edu.pl/regulamin-sklepu-internetowego.  

 

2. Cele, podstawy prawne oraz okres 
przetwarzania danych osobowych.  
2.1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich 

zachowaniu w następujący sposób: 
2.1.1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane,      

które zostają wprowadzone do systemów Administratora. 
2.1.2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików      

cookie (tzw. „ciasteczka”). 
2.2. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach: 

 

Realizacja zamówień 

Cel przetwarzania danych 
osobowych 

Podstawa prawna 
przetwarzania i okres 
przechowywania danych  

Zakres przetwarzanych 
danych  

Właściwe wykonanie 
Umowy Sprzedaży lub 
podjęcie działań na żądanie 
osoby, której dane dotyczą, 
przed zawarciem umowy.  

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO 
- przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania 
umowy, której stroną jest 
osoba, której dane dotyczą, 
lub do podjęcia działań na 
żądanie osoby, której dane 
dotyczą, przed zawarciem 
umowy 
 
Dane są przechowywane 
przez okres niezbędny do 
wykonania, rozwiązania lub 
wygaśnięcia w inny sposób 
zawartej umowy. 

imię i nazwisko, nazwa firmy 
(opcjonalnie), kraj, ulica, kod 
pocztowy, miasto, telefon, 
adres e-mail, NIP 
(opcjonalnie), dane 
uczestnika szkolenia - imię, 
nazwisko, adres e-mail, 
dodatkowe informacje 
określające indywidualne 
preferencje uczestnika 
szkolenia.  

 
 

https://ceg.edu.pl/regulamin-sklepu-internetowego


Newsletter  

Cel przetwarzania danych 
osobowych 

Podstawa prawna 
przetwarzania i okres 
przechowywania danych  

Zakres przetwarzanych 
danych  

Przesyłanie informacji, w 
tym informacji handlowych 
w postaci biuletynu 
elektronicznego.  

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO 
- osoba, której dane dotyczą 
wyraziła zgodę na 
przetwarzanie swoich 
danych osobowych w 
jednym lub większej liczbie 
określonych celów.  
 
Dane przechowywane są do 
momentu wycofania zgody 
przez osobę, której dane 
dotyczą na dalsze 
przetwarzanie jej danych w 
tym celu. 

adres e-mail 

 
 

Reklamacje i rezygnacje z usług szkoleniowych  

Cel przetwarzania danych 
osobowych 

Podstawa prawna 
przetwarzania i okres 
przechowywania danych  

Zakres przetwarzanych 
danych  

Realizacja procesu 
reklamacji lub odstąpienia 
od umowy na podstawie 
złożonego oświadczenia.  

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO 
- przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego 
ciążącego na 
administratorze.  
 
Dane będą przetwarzane 
przez czas niezbędny do 
realizacji procedury 
reklamacyjnej lub procedury 
odstąpienia. Reklamacje 
oraz oświadczenia o 
odstąpieniu od umowy 
mogą być ponadto 
archiwizowane w celach 
statystycznych. 

nr zamówienia, imię, 
nazwisko, adres 
zamieszkania, numer 
telefonu, adres e-mail, 
numer rachunku 
bankowego, inne na które 
nie mamy wpływu a możesz 
nam przekazać w 
oświadczeniu.  

 
 

Kontakt  e-mail  



Cel przetwarzania danych 
osobowych 

Podstawa prawna 
przetwarzania i okres 
przechowywania danych  

Zakres przetwarzanych 
danych  

Odpowiedź na pytania 
zawarte w formularzu. 
Prowadzenie 
korespondencji skierowanej 
na adresy e-mail 
umieszczone na stronie.  

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO - 
przetwarzanie jest 
niezbędne do celów 
wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów 
realizowanych przez 
administratora lub przez 
stronę trzecią, z wyjątkiem 
sytuacji, w których 
nadrzędny charakter wobec 
tych interesów mają interesy 
lub podstawowe prawa i 
wolności osoby, której dane 
dotyczą, wymagające 
ochrony danych osobowych, 
w szczególności gdy osoba, 
której dane dotyczą, jest 
dzieckiem. 
 
Treść korespondencji może 
podlegać archiwizacji. Masz 
prawo do domagania się 
przedstawienia historii 
korespondencji, jaką z nami 
prowadziłeś (jeżeli podlega 
archiwizacji), jak również 
domagać się jej usunięcia, 
chyba że jej archiwizacja 
jest uzasadniona z uwagi na 
nasze nadrzędne interesy, 
np. obrona przed 
potencjalnymi roszczeniami. 

adres e-mail, inne które 
przekazujesz w treści 
kierowanej do nas 
korespondencji a na które 
nie mamy wpływu.  

 
 

Marketing  bezpośredni 

Cel przetwarzania danych 
osobowych 

Podstawa prawna 
przetwarzania i okres 
przechowywania danych  

Zakres przetwarzanych 
danych  

Przesyłanie bezpośrednio, 
do wybranych klientów 
komunikatów, zapytań, 
ankiet lub ofert oraz 
przeprowadzanie akcji 
promocyjnych dotyczących 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO - 
przetwarzanie jest 
niezbędne do celów 
wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów 
realizowanych przez 

adres e-mail  



działalności Administratora.  administratora lub przez 
stronę trzecią, z wyjątkiem 
sytuacji, w których 
nadrzędny charakter wobec 
tych interesów mają interesy 
lub podstawowe prawa i 
wolności osoby, której dane 
dotyczą, wymagające 
ochrony danych osobowych, 
w szczególności gdy osoba, 
której dane dotyczą, jest 
dzieckiem. 
 
Dane są przechowywane 
przez okres istnienia 
prawnie uzasadnionego 
interesu realizowanego 
przez Administratora, nie 
dłużej jednak niż przez 
okres przedawnienia 
roszczeń w stosunku do 
osoby, której dane dotyczą, 
z tytułu prowadzonej  przez 
Administratora działalności 
gospodarczej. Okres 
przedawnienia określają 
przepisy prawa, w 
szczególności kodeksu 
cywilnego (podstawowy 
termin przedawnienia dla 
roszczeń związanych z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej wynosi trzy 
lata, a dla umowy sprzedaży 
dwa lata). 
 
Administrator nie może 
przetwarzać danych w celu 
marketingu bezpośredniego 
w przypadku wyrażenia 
skutecznego sprzeciwu w 
tym zakresie przez osobę, 
której dane dotyczą. 
 
 

 
 

Marketing  



Cel przetwarzania danych 
osobowych 

Podstawa prawna 
przetwarzania i okres 
przechowywania danych  

Zakres przetwarzanych 
danych  

Przesyłanie do wybranych 
klientów komunikatów, 
zapytań, ankiet lub ofert 
oraz przeprowadzanie akcji 
promocyjnych dotyczących 
działalności partnerów 
handlowych Administratora. 

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO 
- osoba, której dane dotyczą 
wyraziła zgodę na 
przetwarzanie swoich 
danych osobowych w 
jednym lub większej liczbie 
określonych celów. 
 
Dane przechowywane są do 
momentu wycofania zgody 
przez osobę, której dane 
dotyczą na dalsze 
przetwarzanie jej danych w 
tym celu. 
 
Dane przechowywane są do 
momentu wycofania zgody 
przez osobę, której dane 
dotyczą na dalsze 
przetwarzanie jej danych w 
tym celu. 

adres e-mail 

 
 

Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży. 

Cel przetwarzania danych 
osobowych 

Podstawa prawna 
przetwarzania i okres 
przechowywania danych  

Zakres przetwarzanych 
danych  

Publikowanie na stronie 
głównej Administratora 
opinii użytkowników o 
oferowanych usługach.  

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO 
- osoba, której dane dotyczą 
wyraziła zgodę na 
przetwarzanie swoich 
danych osobowych w 
jednym lub większej liczbie 
określonych celów. 
 
Dane przechowywane są do 
momentu wycofania zgody 
przez osobę, której dane 
dotyczą na dalsze 
przetwarzanie jej danych w 
tym celu. 
 

adres e-mail, inne zawarte 
w treści opinii.  

 



 

Prowadzenie ksiąg  podatkowych. 

Cel przetwarzania danych 
osobowych 

Podstawa prawna 
przetwarzania i okres 
przechowywania danych  

Zakres przetwarzanych 
danych  

Wystawianie, prowadzenie i 
przechowywanie niezbędnej 
dokumentacji księgowej (w 
tym faktur VAT). 

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO 
w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji 
podatkowej tj. z dnia 17 
stycznia 2017 r. (Dz.U. z 
2017 r. poz. 201). 
 
Dane są przechowywane 
przez okres wymagany 
przepisami prawa 
nakazującymi 
Administratorowi 
przechowywanie ksiąg 
podatkowych. 

imię i nazwisko, adres 
rozliczeniowy, adres e-mail, 
NIP, nr. rachunku 
bankowego.  

 
 

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.  

Cel przetwarzania danych 
osobowych 

Podstawa prawna 
przetwarzania i okres 
przechowywania danych  

Zakres przetwarzanych 
danych  

 
Ustalenie, dochodzenie lub 
obrona roszczeń jakie może 
podnosić Administrator lub 
jakie mogą być podnoszone 
wobec Administratora 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO 
 
Dane są przechowywane 
przez okres istnienia 
prawnie uzasadnionego 
interesu realizowanego 
przez Administratora, nie 
dłużej jednak niż przez 
okres przedawnienia 
roszczeń w stosunku do 
osoby, której dane dotyczą, 
z tytułu prowadzonej  przez 
Administratora działalności 
gospodarczej. Okres 
przedawnienia określają 
przepisy prawa, w 
szczególności kodeksu 
cywilnego (podstawowy 
termin przedawnienia dla 
roszczeń związanych z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej wynosi trzy 

imię i nazwisko, nazwa firmy 
(opcjonalnie), kraj, ulica, kod 
pocztowy, miasto, telefon, 
adres e-mail, NIP 
(opcjonalnie), dane 
uczestnika szkolenia - imię, 
nazwisko, adres e-mail, 
dodatkowe informacje 
określające indywidualne 
preferencje uczestnika 
szkolenia.  



lata, a dla umowy sprzedaży 
dwa lata). 

 

3. Twoje prawa i dodatkowe informacje o 
sposobie wykorzystania danych 
3.1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje 

dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do 
wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków 
ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców: 

3.1.1. Firma hostingowa na zasadzie powierzenia, 
3.1.2. biura i firmy rachunkowe na zasadzie powierzenia,  
3.1.3. kurierzy, 
3.1.4. Administratorzy pocztowi, 
3.1.5. kancelarie prawne i windykatorzy, 
3.1.6. banki, 
3.1.7. Administratorzy płatności, 
3.1.8. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z       

danych w celu realizacji celu działania strony, 
3.1.9. firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora 

3.2. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora: 
3.2.1. dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, 
3.2.2. ich sprostowania, 
3.2.3. usunięcia, 
3.2.4. ograniczenia przetwarzania, 
3.2.5. oraz przenoszenia danych. 

3.3. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w wobec przetwarzania 
danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, 
przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w 
przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do 
przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, 
w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

3.4. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

3.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do 
obsługi Serwisu. 

3.6. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające 
na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w 
celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu 
prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego oraz 
obsługi dokumentacji księgowej (np. automatyczne wystawienie 
faktury VAT).  



3.7. Dane osobowe są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu 
przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że przesyłamy 
je poza teren Unii Europejskiej. 

 

4. Informacje o sposobie wykorzystania 
danych użytkowników Fanpage’a 
firmowego.  
4.1. Informacje ogólne 

4.1.1. Fanpage firmowy Administratora funkcjonuje w ramach 
platformy Facebook i jest dostępny pod adresem: 
https://www.facebook.com/centrumedukacjigospodarczej/ 

4.1.2. Fanpage firmowy funkcjonuje zgodnie z wymogami zawartymi 
w regulaminie Facebook’a: 
https://www.facebook.com/legal/terms 

4.1.3. Administrator przetwarza dane osobowe przekazywane za 
pośrednictwem Fanpage przez jego użytkowników wyłącznie 
na potrzeby komunikacji inicjowanej ze strony użytkownika 
oraz komunikacji w ramach aspektów prowadzonej 
działalności. Komunikacja następuje poprzez wpisy, publikacje 
i komentarze oraz interakcje z treściami umieszczonymi 
dobrowolnie przez użytkowników w ramach tych wpisów na 
zasadach określonych w regulaminie Facebook’a.  

4.1.4. W zakresie funkcjonalnym  platformy Facebook, 
Administratorem Danych Osobowych zawartych na Państwa 
Profilu oraz wynikających bezpośrednio z tego aktywności jest 
Facebook, Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, California 
94025.  

4.2. Cel, podstawy prawne oraz zakres przetwarzania danych zbieranych 
za pośrednictwem Fanpage’a:  

 

Fanpage firmowy 

Cel przetwarzania danych 
osobowych 

Podstawa prawna 
przetwarzania  

Zakres przetwarzanych 
danych  

 
Prowadzenie Fanpage’a 
firmowego na Facebooku.  
Prowadzenie 
korespondencji z 
użytkownikami Fanpage’a z 
wykorzystaniem narzędzi 
dostarczanych przez 

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO 
- osoba, której dane dotyczą 
wyraziła zgodę na 
przetwarzanie swoich 
danych osobowych w 
jednym lub większej liczbie 
określonych celów. 
 

Identyfikator użytkownika 
Facebooka zawarte w nim 
informacje: imię i nazwisko 
lub pseudonim, wizerunek 
(zdjęcie profilowe, inne 
zdjęcia umieszczane 
dobrowolnie). Inne które 
przekazujesz w treści 

https://www.facebook.com/centrumedukacjigospodarczej/
https://www.facebook.com/legal/terms


platformę Facebook.  Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO 
- przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania 
umowy, której stroną jest 
osoba, której dane dotyczą, 
lub do podjęcia działań na 
żądanie osoby, której dane 
dotyczą, przed zawarciem 
umowy 
 
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO - 
przetwarzanie jest 
niezbędne do celów 
wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów 
realizowanych przez 
administratora lub przez 
stronę trzecią, z wyjątkiem 
sytuacji, w których 
nadrzędny charakter wobec 
tych interesów mają interesy 
lub podstawowe prawa i 
wolności osoby, której dane 
dotyczą, wymagające 
ochrony danych osobowych, 
w szczególności gdy osoba, 
której dane dotyczą, jest 
dzieckiem. 

kierowanej do nas 
korespondencji, 
komentarzach i wpisach a 
na które nie mamy wpływu 
przed ich przesłaniem lub 
publikacją.  

 
4.3. Przechowywanie informacji  

4.3.1. Informacje na temat użytkowników i przekazywane przez 
użytkowników w wiadomościach prywatnych (za 
pośrednictwem komunikatora Facebook’a - Messenger) są 
usuwane na bieżąco, po udzieleniu informacji zwrotnej lub 
przenoszone na inne kanały komunikacji (np. korespondencja 
e-mail) gdy dotyczą bardziej złożonych kwestii (rekrutacja, 
marketing) i usuwane na zasadach określonych dla tych celów 
przetwarzania.  

4.3.2. Nie archiwizujemy informacji związanych z aktywnością 
użytkowników naszego Funpage poza platformą Facebook.  

4.3.3. Informacje udostępnione przez użytkowników w ramach 
publicznych komentarzy przetwarzane będą do czasu ich 
usunięcia przez użytkownika.  

4.3.4. Dane użytkowników gromadzone przez Facebook, Inc. tj. m.in 
historia wpisów, aktywność w aplikacji Messenger, historia 
aktywności pośredniej (np. przez aplikacją Instagram) podlega 
retencji danych określonych w regulaminie platformy. Więcej 
na temat przetwarzania danych przez Facebook, Inc. 



znajdziesz tutaj: 
https://www.facebook.com/about/privacy/update 

4.4. Nie weryfikujemy na tym etapie danych użytkowników oraz nie 
zmierzamy do potwierdzenia ich tożsamości.  

4.5. Nie profilujemy na tym etapie naszych użytkowników.  
4.6. Realizacja praw użytkowników w zakresie przetwarzanych danych 

następuje zgodnie z pkt. 3 niniejszej polityki prywatności.  
 

5. Wybrane metody ochrony danych 
stosowane przez Administratora 
5.1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w 

warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane 
logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w 
komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym 
serwerze. 

5.2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w 
taki sposób, że jedynie posiadający Administrator klucz może je 
odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia 
bazy danych z serwera. 

5.3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. 
Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe 
odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w 
zakresie przechowywania haseł użytkowników. 

5.4. Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne. 
5.5. W celu ochrony danych Administrator regularnie wykonuje kopie 

bezpieczeństwa. 
5.6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja 

wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora 
do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza 
regularne aktualizacje komponentów programistycznych. 

 

6. Informacje w formularzach 
6.1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w 

tym dane osobowe, o ile zostaną one podane. 
6.2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia 

(oznaczenie czasu, adres IP). 
6.3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą 

powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika 
wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika 
pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz. 

https://www.facebook.com/about/privacy/update


6.4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z 
funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi 
zamówienia lub kontaktu handlowego, itp. Każdorazowo kontekst i 
opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy. 

 

7. Istotne techniki marketingowe 
7.1. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez 

Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie 
przekazuje do Administratora tej usługi danych osobowych, a jedynie 
zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu 
ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie 
informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć 
reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować 
informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: 
https://www.google.com/ads/preferences/ 

7.2. Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na 
dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na 
stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są 
wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do 
przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do 
Administratorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań 
jest włączona obsługa plików cookie. 

7.3. Administrator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia 
powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, 
że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w 
tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, 
Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych 
osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu 
ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. 

7.4. Administrator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników 
poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na 
stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do 
Administratora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one 
dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła 
oraz inne dane osobowe. 

7.5. Administrator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w 
odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do 
użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on 
zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Administratora. 
 



8. Pliki Cookies  
Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest               
ustalana czyjakolwiek tożsamość.  
 

8.1. Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane na komputerze 
Użytkownika, w których przechowywane są ustawienia i inne 
informacje związane z korzystaniem przez niego ze Strony. Pliki 
cookies pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia 
Użytkownika i dzięki temu odpowiednio wyświetlać Stronę. Plik 
cookies zbierają m. in. następujące dane związane z korzystaniem 
przez Użytkownika ze Strony:  

● rodzaj używanej przeglądarki,  
● używany system operacyjny,  
● adres URL strony odwiedzanej wcześniej,  
● godzina wysłania zapytania na serwer adres IP komputera. 

8.2. Niniejsza Strona wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu: 
● zapewnienia poprawnego działania Strony, w tym 

dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników; 
● analiz i badań, a w szczególności do tworzenia anonimowych 

statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób 
Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej 
struktury i zawartości. 

8.3. ADO wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies: 
● pliki cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej 

przeglądarki są usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika; 
● pliki cookies trwałe, które są przechowywane w pamięci 

urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do 
momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. 

8.4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika 
Strony wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z 
operatorem Strony podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google 
(Google Inc. z siedzibą w USA) oraz Facebook (Facebook Inc. z 
siedzibą w USA) . 

8.5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka 
internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików 
cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony 
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. 

8.6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre 
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony. 

8.7. Więcej o plikach cookies na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl/ 

https://wszystkoociasteczkach.pl/


 

9. Logi serwera  
9.1. Informacje zapisane w logach serwera nie są kojarzone z innymi 

danymi w tym z danymi osobowymi a na ich podstawie nie jest 
ustalana niczyja tożsamość.  

9.2. Logi serwera są wyłącznie informacjami technicznymi pomocnymi w 
administrowaniu stroną.  

9.3. Zawartość logów dostępna jest tylko dla osób upoważnionych do 
administrowania infrastrukturą IT ADO.  

9.4. Gdy korzystasz ze strony, serwer zapisuje każde zapytanie jakie do 
niego skierowała Twoja przeglądarka w swoich  logach, są to m. in 
takie informacje jak:  

● adres IP  
● data i czas serwera  
● informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym       

z jakiego korzystasz.  
 
Masz wątpliwości odnośnie zasad przetwarzania informacji na tej stronie? W każdej chwili            
możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: biuro@ceg.edu.pl  
 


