
Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania

danych ze Strony internetowej.

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu informować Użytkownika o jego prawach związanych

z przetwarzaniem danych osobowych, zbieranych na Stronie internetowej, a także ich

wykorzystywaniu, sposobach ochrony i ich przechowywaniu. W niniejszej Polityce Prywatności

znajdują się odniesienia do danych osobowych Użytkowników.

Nauczeni zastrzega sobie prawo do modyfikowania Polityki Prywatności w dowolnym momencie

bez powiadomienia, publikując zmiany na Stronie internetowej. Z tego względu zaleca się

analizować Stronę internetową i zawarte na niej dokumenty, celem jak najpełniejszego i

świadomego korzystania zarówno ze Strony internetowej, jak i Usług Nauczeni.

Przed skorzystaniem ze Strony internetowej oraz Usług Nauczeni zaleca się uważnie zapoznać z

Regulaminem oraz Polityką Prywatności a także upewnienie się, czy zawarte tam postanowienia są

w pełni zrozumiałe. Przebywanie na Stronie internetowej i korzystanie z Usług Nauczeni

oznacza, zgodę na wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie i Polityce Prywatności.

Definicje

Wszelkie terminy oznaczone kolorem niebieskim, które nie zostały zdefiniowane inaczej w

Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie, dostępnym pod adresem:

https://www.nauczeni.pl/static/T&C.pdf.

Jeśli w jakiejkolwiek części Regulaminu i Polityki Prywatności nie wskazano inaczej, zastosowanie

będą miały także definicje przytoczone poniżej:

1) Dane osobowe – oznacza wszystkie informacje przesyłane do Nauczeni za pomocą

Strony internetowej. W tej definicji zawarte są wszystkie dane określane w ustawie o

ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.;

2) Cookies – oznacza krótki plik tekstowy umieszczany na komputerze przez Stronę

internetową podczas odwiedzania niektórych części Strony internetowej i/lub podczas

korzystania z niektórych funkcji Strony internetowej. Szczegółowe informacje na temat



plików cookie używanych przez stronę internetową określono w Polityce Cookies, która

stanowi część Polityki Prywatności i znajduje się w jej dalszej treści;

3) RODO – oznacza przepisy aktów prawnych dotyczących prywatności i łączności

elektronicznej, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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) (dalej jako: RODO),

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o

ochronie danych osobowych.

Zakres Polityki Prywatności

1) Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie działań Nauczeni i Użytkowników w

odniesieniu do Strony internetowej.

2) Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje stron internetowych, do których można

uzyskać dostęp ze Strony internetowej, w tym także do linków prowadzących do mediów

społecznościowych.

3) Do celów zastosowania się do RODO Nauczeni jest „administratorem danych”. Oznacza

to, że Nauczeni określa cele i sposób przetwarzania Twoich danych.

4) Nauczeni stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić

jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je

zgodnie z RODO.

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

1) Dane osobowe są zbierane w następujący sposób:

a) są dobrowolnie przekazywane przez Użytkownika

b) są zbierane automatycznie

c) są przekazywane przez osoby trzecie

2) Nauczeni będzie zbierać dane Użytkownika w różny sposób, na przykład wtedy, gdy:

a) Użytkownik kontaktuje się z Nauczeni za pośrednictwem Strony internetowej,

telefonicznie, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub w jakikolwiek inny sposób;



b) Użytkownik zarejestruje się na Stronie internetowej i założy Konto w celu korzystania

z dostarczanych przez Nauczeni Usług;

c) Użytkownik korzysta z Usług dostarczanych przez Nauczeni.

3) Nauczeni przetwarza Dane osobowe niezbędne do wykonywania umowy z

Użytkownikiem, która jest regulowana przez Regulamin i Politykę Prywatności.

4) Korzystając ze Strony internetowej i Usług Nauczeni wymaga podania określonych

Danych osobowych potrzebnych do świadczenia Usług przez Nauczeni. Bez tych Danych

osobowych Nauczeni nie jest w stanie wypełnić umowy z Użytkownikiem. Informacje te

obejmują:

a) Dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez Użytkownika, które są niezbędne do

prawidłowego korzystania z Usług Nauczeni znajdujących się na Stronie internetowej:

▪ Informacje o Koncie – dane umożliwiające utworzenie Konta. W zależności

od tego, czy Użytkownik zarejestruje się jako Uczeń, Rodzic/Opiekun, czy też

Nauczyciel, informacje te mogą obejmować: imię, nazwisko, adres e-mail,

numer telefonu, adres pocztowy, datę urodzenia, zawód, preferencje dotyczące

tematów do dyskusji z nauczycielami lub uczniami oraz dostępność czasową.

▪ Dane Nauczyciela – dane umożliwiające przetworzenie zgłoszenia

Użytkownika, który chce zostać Nauczycielem. Informacje te obejmują:

wykształcenie, preferowane przedmioty, zdjęcie profilowe, dostępność, kraj

zamieszkania lub urodzenia, informacje o ubezpieczeniu społecznym czy

informacje o koncie bankowym.

▪ Historia komunikacji – aby umożliwić komunikację z innymi Użytkownikami i

Nauczeni, przechowuje się szczegółowe informacje na temat historii

komunikacji Użytkownika, w tym wiadomości przesyłanych między

poszczególnymi Użytkownikami, złożonych przez Użytkownika żądań i

interakcji Nauczeni.

▪ Historia Lekcji i Lekcji Cyklicznych – aby usprawniać proces prowadzenia

Lekcji i Lekcji Cyklicznych, Nauczeni przechowuje informacje na ich temat, a

w szczególności tematy przeprowadzonych Lekcji i Lekcji Cyklicznych, datę i

godzinę ich przeprowadzenia, a także informacje o tym, z kim została

przeprowadzona Lekcja i Lekcje Cykliczne.



▪ Wykorzystane promocje – Nauczeni rejestruje szczegóły Kodów

Specjalnych/Kodów Polecających, które są wykorzystywane w akcjach

promocyjnych, w których Uczestnik wziął udział.

▪ Informacje finansowe:

- Nauczeni może wymagać od Użytkownika podania informacji finansowych

w celu autoryzacji lub przetworzenia płatności, wystawienia rachunku oraz

opłacenia Honorarium Nauczyciela i Wynagrodzenia dla Nauczyciela za

świadczone Usługi Dydaktyczne. Dane, które są zbierane od Nauczycieli są

następujące: numer konta bankowego, numery faktur i historia płatności. Z

kolei od Uczniów i/lub Rodziców/Opiekunów Nauczeni zbiera historię

płatności i dane karty płatniczej.

- Kupując Kredyty, tj. wirtualną walutę dostępną na Stronie internetowej lub

otrzymując Wynagrodzenie dla Nauczyciela za świadczone Usługi

Dydaktyczne, dane finansowe Użytkownika Nauczeni przekaże innym

podmiotom, takim jak banki czy operatorzy kart kredytowych, dla których

informacje te są niezbędne do wykonania transakcji.

- Dane finansowe mogą też być przekazywane innym firmom lub

organizacjom w celu ochrony przed oszustwem i zmniejszenia ryzyka

kredytowego. Z wyjątkiem przypadków określonych powyżej Nauczeni nie

będzie udostępniać informacji finansowych podmiotom trzecim bez

uprzedniej zgody Użytkownika.

- Podstawą prawną, na mocy której możemy przetwarzać wyżej wymienione

informacje w opisany sposób jest RODO. Działania te są konieczne do

wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną lub do podjęcia kroków

przed zawarciem umowy z Użytkownikiem w przypadku przestrzegania

obowiązku prawnego.

b) Informacje, które zbierane są automatycznie, wynikające z korzystania ze Strony

internetowej przez Użytkownika:

▪ Niektóre informacje są zbierane automatycznie w czasie wizyty Użytkownika na

Stronie internetowej. Gromadzone w ten sposób informacje pomogą ulepszać

zawartość i treści Strony internetowej oraz jej nawigację. Automatycznie zbierane



informacje obejmują: adres IP użytkownika, datę, godzinę i częstotliwość wejść na

stronę internetową oraz sposób, w jaki korzystasz i wchodzisz w interakcje na

stronie internetowej.

▪ Dane gromadzone automatycznie za pomocą Cookies są zbierane zgodnie z

ustawieniami Cookies w przeglądarce Użytkownika. Aby uzyskać więcej

informacji na temat Cookies i sposobu ich używania na Stronie internetowej,

zapoznaj się z częścią Polityki Prywatności o nich traktującą.

c) Informacje gromadzone od podmiotów trzecich zawierają:

▪ Recenzje zbierane od innych Użytkowników Strony internetowej: Użytkownicy

będący Uczniami mogą oceniać Lekcje, a informacje te będą udostępniane

Nauczycielom, a także będą wyświetlane w publicznym profilu Nauczyciela.

▪ Inne źródła: zastrzegamy sobie prawo, o ile jest to zgodne z innymi przepisami

prawa, do gromadzenia i wykorzystywania informacji o Użytkownikach otrzymane

od zewnętrznych dostawców.

Sposoby wykorzystywania danych

1) Gromadzone Dane osobowe są przede wszystkim wykorzystywane w celu wypełnienia

umowy pomiędzy Użytkownikiem a Nauczeni oraz świadczenia innych, powiązanych

Usług (tj. zapewnienie najwyższej jakości treści na Stronie internetowej, administrowanie

stroną i wprowadzenie najwyższych zasad bezpieczeństwa). W celu zrealizowania umowy

z Użytkownikiem, zostaną przeprowadzone następujące procesy:

a) wewnętrzne prowadzenie dokumentacji przez Nauczeni;

b) ulepszanie Strony internetowej oraz Usług Nauczeni;

c) umożliwienie Użytkownikowi dostępu do Strony internetowej i utworzenie Konta;

d) ułatwienie w połączeniu Uczniów i Nauczycieli poprzez udostępnienie Uczniom

funkcji umożliwiającej znalezienie Nauczycieli;

e) umożliwienie komunikacji z innymi Użytkownikami oraz otrzymywanie informacji o

aktualizacjach Konta przez Nauczeni za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS-a

Nauczeni Chat oraz Nauczeni Video Chat;

f) umożliwianie rezerwacji Lekcji i Lekcji Cyklicznych przez Uczniów i/lub

Rodziców/Opiekunów;



g) włączanie płatności umożliwiających zakup Kredytów na Stronie internetowej;

h) zapewnienie wsparcia dla wszystkich Użytkowników.

2) Dane osobowe są również wykorzystywane do usprawniania Strony internetowej oraz

innych Usług Nauczeni. Procesy te są prowadzone po to, aby:

a) ułatwić techniczne zarządzanie Stroną internetową;

b) lepiej zrozumieć, jak działa Strona internetowa;

c) analizować dane demograficzne Użytkowników;

d) zapobiegać oszustwom, spamowi oraz obraźliwym lub niewłaściwym zachowaniom;

e) wypełnić zobowiązania ochronne i prawne.

3) Dane osobowe są wykorzystywane do wspierania działań marketingowych prowadzonych

na Stronie internetowej. Procesy te obejmują:

a) działania marketingowe mające na celu promocję Usług Nauczeni dla Użytkowników.

Komunikaty mogą być personalizowane na podstawie interakcji Użytkownika ze

Stroną internetową i mogą być dostarczane przez e-mail, reklamy w mediach

społecznościowych i inne cyfrowe kanały marketingowe oraz powiadomienia o

nadchodzących promocjach;

b) przygotowywanie raportów w celu analizy skuteczności Usług Nauczeni;

c) tworzenia badań i analiz w celu lepszego zrozumienia zainteresowań Użytkowników;

d) analizowanie interakcji Użytkowników w celu poprawy efektywności działań

marketingowych Nauczeni.

4) Dane osobowe mogą być wykorzystywane do prowadzenia działań marketingu

bezpośredniego w następujący sposób:

a) Nauczeni może skontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie, poprzez Nauczeni

Chat, Nauczeni Video Chat lub pocztą elektroniczną w celu przekazania informacji

lub ofert związanych bezpośrednio ze Stroną internetową i Usługami Nauczeni.

b) Użytkownik, tworząc Konto akceptuje, że jego dane kontaktowe mogą być

wykorzystywane przez Nauczeni do celów marketingu bezpośredniego związanych ze

Stroną internetową i Usługami Nauczeni.

c) Po utworzeniu Konta Użytkownik otrzyma wiadomość powitalną przesłaną na

podany w czasie zakładania Konta adres e-mail, z którego nie można zrezygnować.

Po otrzymaniu wiadomości powitalnej Użytkownik będzie miał możliwość rezygnacji



z otrzymywania wiadomości drogą elektroniczną, klikając link znajdujący się na końcu

każdej kolejnej otrzymanej od Nauczeni korespondencji elektronicznej.

d) W zależności od decyzji Użytkownika o rezygnacji z otrzymywania komunikatów

marketingowych od Nauczeni, Nauczeni może skontaktować się z Użytkownikiem

przez Nauczeni Chat lub Nauczeni Video Chat, telefonicznie lub pocztą elektroniczną

z informacjami lub ofertami dotyczącymi produktów (i usług), takimi jak rabaty,

oferty specjalne czy inne informacje.

e) Użytkownik może zrezygnować z kontaktu od Nauczeni w celach marketingowych,

zwłaszcza marketingu bezpośredniego. Aby tego dokonać, należy skontaktować się z

Nauczeni, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@nauczeni.pl z tematem

wiadomości „Usunięcie z listy subskrypcyjnej” lub podobnym, z którego treści

Nauczeni będzie w stanie zrozumieć intencję Użytkownika.

5) Marketing innych organizacji:

a) Nauczeni lub podmioty trzecie mogą kontaktować się z Użytkownikiem za

pośrednictwem poczty elektronicznej z informacjami lub ofertami dotyczącymi

produktów i usług podmiotów trzecich.

b) Aby wycofać zgodę Użytkownika na otrzymywanie wiadomości od osób trzecich,

należy wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@nauczeni.pl z tematem

wiadomości „Rezygnacja z otrzymywania informacji od podmiotów trzecich” lub

podobnym, z którego treści Nauczeni będzie w stanie zrozumieć intencję

Użytkownika.

c) Nauczeni informuje, że pełne zarejestrowanie takiej prośby się Nauczeni może

potrwać do czterdziestu ośmiu godzin. Jeśli zatem zostanie przesłana informacja po

wysłaniu rezygnacji, Nauczeni prosi o jej zignorowanie.

6) Nauczeni może wykorzystywać Dane osobowe Użytkownika do powyższych celów

również wtedy, kiedy uzna to za konieczne i w uzasadnionych wypadkach, takich jak:

zapobieganie oszustwom, ochrona dzieci, utrzymanie jakości usług, wykrywanie błędów i

bezpieczeństwo cybernetyczne, włączając sytuacje, gdy naruszone zostaną interesy

nadrzędne, prawa lub wolności dotkniętych osób (m.in. Użytkowników). Jeśli Użytkownik

nie zgadza się z niniejszymi postanowieniami, ma prawo w określonych okolicznościach

sprzeciwić się, o czym szerzej opisano w sekcji “Prawa Użytkownika” znajdującym się w

dalszej treści Polityki Prywatności.
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7) W momencie rejestracji i uzupełnienia Konta w celu korzystania ze Strony internetowej i

Usług Nauczeni, podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy między

Użytkownikiem a Nauczeni i/lub podjęcie kroków, na żądanie, w celu zawarcia takiej

umowy. To przetwarzanie może obejmować działania takie jak:

a) wyświetlanie odpowiednich informacji na Stronie internetowej niezbędnych do

procesu planowania Lekcji i/lub Lekcji Cyklicznych lub wdrażania programu

polecającego.

b) korzystanie z danych kontaktowych w celu dostarczania powiadomień i wszystkich

istotnych informacji dotyczących korzystania ze Strony internetowej.

8) Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane następującym grupom osób:

a) pracownicy, agenci i/lub profesjonalni doradcy;

b) inni Użytkownicy Strony internetowej;

c) firmy zewnętrzne i dostawcy płatności;

d) odpowiednie władze,

9) Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane innym Użytkownikom w

następujących przypadkach:

a) Nauczyciele (w przypadku Uczniów i/lub Rodziców/Opiekunów) lub Uczniowie (w

przypadku Nauczycieli) uzyskują dostęp do danych Użytkownika wyłącznie w celu

umożliwienia Nauczycielom świadczenia Usług Dydaktycznych poprzez dokonanie

rezerwacji Lekcji i/lub Lekcji Cyklicznych.

b) Jeśli Uczeń i/lub Rodzic/Opiekun zarezerwuje Lekcję i/lub Lekcje Cykliczne, jego

Dane osobowe zostaną udostępnione Nauczycielowi, aby umożliwić mu świadczenie

Usług Dydaktycznych lub śledzenie zapytania związanych z Lekcją i/lub Lekcją

Cykliczną. Takie dane mogą obejmować: imię i inicjał nazwiska, treść wiadomości

oraz tematy lekcji, które określił Uczeń i/lub Rodzic/Opiekun.

c) Jeśli Nauczyciel udostępnia Dane osobowe na Stronie internetowej w utworzonym

przez siebie profilu, takie dane Nauczyciela są dostępne dla każdego Użytkownika,

który odwiedza Stronę internetową. Udostępniane Dane osobowe mogą obejmować:

imię i inicjał nazwiska, udostępniony profil, przedmioty, recenzje innych

Użytkowników z przeprowadzonych lekcji, dostępność czasowa Nauczyciela i

wykształcenie akademickie, w tym nazwa i miejsce uczelni oraz stopień naukowy.



Przekazywanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby móc

korzystać ze Strony internetowej i Usług Nauczeni.

d) Dane osobowe Nauczycieli rejestrujących się za pomocą Kodu Specjalnego/Kodu

Polecającego zostaną udostępnione Nauczycielowi, przez którego zostali poleceni. Te

Dane osobowe mogą obejmować imię, nazwisko, datę i godzinę rejestracji,

wykształcenie i nazwę stopnia naukowego.

10) Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane firmom zewnętrznym. W celu

dostarczenia najlepszej jakości Usług, Nauczeni współpracuje z różnymi firmami

zewnętrznymi, co może skutkować koniecznością przekazania niektórych Danych

osobowych tym podmiotom trzecim. W przypadku udostępniania Danych osobowych

stronom trzecim, przekazywane są tylko informacje niezbędne do realizacji usługi przez

dany podmiot. Do zewnętrznych dostawców, którym udostępniamy Dane osobowe,

należą:

a) dostawcy usług analitycznych,

b) dostawcy płatności,

c) platformy komunikacyjne dla poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych i

wysyłania komunikatów w aplikacji,

d) platformy marketingowe,

e) narzędzia operacji biznesowych,

f) narzędzia do weryfikacji tożsamości,

g) ankiety i dostawcy badań,

h) platformy do prowadzenia rachunkowości i finansów,

i) platformy obsługi klienta.

j) firma hostingowa;

k) operator logistyczny;

l) dostawcy systemów płatności online;

m) dostawca usługi newslettera;

n) firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności w Nauczeni i kierowania

marketingu bezpośredniego do osób z niego korzystających (m.in. Google Analytics);

o) firma świadcząca usługi księgowe;



11) Dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym,

jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji administracyjnej.

Profilowanie 

1) W celu stworzenia profilu Użytkownika dla celów marketingowych oraz kierowania do

Użytkownika marketingu bezpośredniego dostosowanego do preferencji Użytkownika,

Nauczeni będzie przetwarzać Dane osobowe Użytkownika w sposób zautomatyzowany,

w tym także je profilować – nie będzie to jednak wywoływać wobec Użytkownika

żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na jego sytuację. 

2) Zakres profilowanych Danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w

odniesieniu do analizy aktywności na Stronie internetowej oraz danych, które Użytkownik

zapisze na Koncie. 

3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit.

f RODO, zgodnie z którym Nauczeni może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji

swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań

marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. Podanie Danych osobowych

jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu (konsekwencją ich

niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Nauczeni działań marketingowych

dopasowanych do preferencji odbiorców). 

4) Nauczeni będzie przetwarzać Dane osobowe w celu ich profilowania do czasu

skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania. 

Zabezpieczenie Danych osobowych

1) Nauczeni wykorzystuje techniczne i organizacyjne środki do zabezpieczania danych, a

w szczególności:

a) dostęp Kont jest zabezpieczony hasłem i unikalną nazwą Użytkownika.

b) dane Użytkownika są przechowywane na specjalnie zabezpieczonych serwerach.

c) szczegóły płatności są szyfrowane.

2) Wszystkie działania techniczne i organizacyjne są wprowadzane w celach

wyeliminowania naruszenia Danych osobowych. Jeśli Użytkownik podejrzewa



jakiekolwiek niewłaściwe użycie, utratę lub nieautoryzowany dostęp do Danych

osobowych, Nauczeni prosi o niezwłoczne powiadomienie, poprzez kontakt za

pomocą poczty elektronicznej: kontakt@nauczeni.pl.

3) Jeśli Użytkownik chce uzyskać szczegółowe informacje o cyberbezpieczeństwie oraz

o tym, jak chronić dane, komputery i urządzenia przed oszustwami, kradzieżą

tożsamości, wirusami i wieloma innymi problemami online, powinien odwiedzić

stronę internetową pod adresem www.getsafeonline.org.

4) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że komunikaty przekazywane za pomocą

poczty e-mail i wysyłane przez Internet nie są szyfrowane i nie są bezpieczne.

Pomimo wysiłków w celu ochrony Danych osobowych Użytkownika, Nauczeni nie

może zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa informacji, które Użytkownik

przekazuje Nauczeni, także za pośrednictwem Strony internetowej i Usług Nauczeni.

Użytkownik akceptuje fakt, że Nauczeni nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek

naruszenia poufności, które mogą wystąpić w wyniku korzystania z poczty

elektronicznej. W przypadku jakichkolwiek poufnych informacji, których Użytkownik

nie chce przekazywać pocztą elektroniczną, należy skontaktować się z Nauczeni

telefonicznie lub pocztą tradycyjną, aby ustalić alternatywną metodę komunikacji.

Wszystkie informacje są przekazywane przez Użytkownika i na jego ryzyko. Nauczeni

ze swojej strony może zapewnić, iż po otrzymaniu Danych osobowych od

Użytkownika dołoży wszelkich starań, aby zapewnić ich bezpieczeństwo w systemach

Nauczeni.

Przechowywanie Danych osobowych

1) Jeśli nie jest wymagany dłuższy okres przechowywania Danych osobowych lub prawo nie

stanowi inaczej, dane Użytkownika będą przechowywane w systemach Nauczeni tylko

przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności

lub do momentu żądania Użytkownika co do usunięcia Danych osobowych.

2) W przypadku przesłania żądania o usunięcie Danych osobowych, Nauczeni zastrzega

sobie prawo do zatrzymania i archiwizowania najważniejszych informacji o Użytkowniku

w celu rozliczeń podatkowych lub innych działań regulacyjnych.

3) Danych osobowych udostępnione przez Użytkownika publicznie lub przekazane innym

Użytkownikom (takie jak wystawiane opinie, wysyłane wiadomości i dokonywane przez

mailto:kontakt@nauczeni.pl
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Użytkownika rezerwacje) mogą pozostać na Stronie internetowej po usunięciu danych

osobowych, ale nie będą już zawierać informacji identyfikujących Użytkownika.

Prawa Użytkownika

1) W związku z przetwarzaniem Danych osobowych, Użytkownikowi przysługują

następujące uprawnienia:

a) prawo do informacji, jakie Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez

Nauczeni oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie

pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Nauczeni może naliczyć opłatę;

b) jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób

niepoprawne) Użytkownik prawo zażądać ich sprostowania;

c) w pewnych sytuacjach Użytkownik może zwrócić się do Administratora o usunięcie

swoich danych osobowych, np. gdy:

▪ dane przestaną być potrzebne Nauczeni do celów, o których poinformował;

▪ Użytkownik skutecznie cofnął zgodę na przetwarzanie danych - o ile

Nauczeni nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej;

▪ przetwarzanie jest niezgodne z prawem;

▪ konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Nauczeni obowiązku

prawnego;

d) w przypadku, gdy Dane osobowe są przetwarzane przez Nauczeni na podstawie

udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z

Nauczeni, Użytkownik ma prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

e) w przypadku, gdy Dane osobowe przetwarzane są przez Nauczeni na podstawie

udzielonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie, Użytkownik ma prawo cofnąć

tę zgodę w każdym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);



f) jeśli Użytkownik uzna, że przetwarzane Dane osobowe są nieprawidłowe, ich

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Nauczeni nie potrzebuje już określonych

danych, Użytkownik może zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np.

sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Nauczeni nie

dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

g) Użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych

osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes

Nauczeni. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Nauczeni przestanie

przetwarzać dane osobowe w wyżej wymienionym celu;

h) Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

2) Rozwijając powyższe, Użytkownik posiada następujące prawa w stosunku do swoich

Danych osobowych:

a) Prawo dostępu do Danych osobowych - prawo żądania (i) dostępu do kopii

przechowywanych przez Nauczeni informacji o Użytkowniku w dowolnym

momencie lub (ii) do modyfikowania, aktualizowania lub usuwania takich informacji.

b) Prawo poprawy Danych osobowych - prawo do sprostowania Danych osobowych

Użytkownika, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.

c) Prawo do usunięcia Danych osobowych - prawo do usunięcia Danych osobowych

Użytkownika z systemów Nauczeni.

d) Prawo do ograniczenia korzystania z Danych osobowych - prawo do „zablokowania”

Nauczeni co do wykorzystywania Danych osobowych Użytkownika lub ograniczenia

sposobu, w jaki Nauczeni może z nich korzystać.

e) Prawo do przenoszenia Danych osobowych - prawo do żądania przeniesienia,

skopiowania lub przeniesienia Danych osobowych Użytkownika.

f) Prawo do sprzeciwu wykorzystywania Danych osobowych - prawo do wniesienia

sprzeciwu wobec wykorzystania przez Nauczeni Danych osobowych Użytkownika, w

tym ich wykorzystania w uzasadnionych interesach Nauczeni.

3) W przypadku niezadowolenia ze sposobu gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania

Danych osobowych przez Nauczeni, Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe znajdują się na

stronie internetowej https://uodo.gov.pl/pl.

https://uodo.gov.pl/pl


4) Dla Nauczeni najistotniejsze jest posiadanie dokładnych i aktualnych danych. Użytkownik

jest proszony o niezwłocznym poinformowaniu o zmianach danych w okresie, kiedy jego

dane są przechowywane przez Nauczeni.

5) W celu otrzymania aktualnej bazy Danych osobowych, Użytkownicy mają prawo do:

a) Dostępu do Danych osobowych i ich aktualizacji: Użytkownicy mogą dowiedzieć się,

jakie Dane osobowe są przechowywane przez Nauczeni poprzez złożenie wniosku o

dostęp. W sytuacji, gdy Nauczeni będzie posiadało Dane osobowe Użytkownika,

Użytkownik ma prawo do posiadania ich kopii, chyba że ma zastosowanie wyjątek

prawny o którym Nauczeni ma obowiązek poinformować Użytkownika. Użytkownik

ma prawo zażądać, aby posiadane przez Nauczeni informacje, które są niepoprawne,

niekompletne lub zmienione, zostały zaktualizowane lub usunięte. Aby złożyć

wniosek o skorzystanie z któregokolwiek z tych praw, prosimy o kontakt za pomocą

poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres kontakt@nauczeni.pl, wpisując

w temacie „Wniosek o dostęp podmiotowy”. Wniosek ten nie ma wymogów

formalnych, wystarczy, że z wiadomości będzie wynikała intencja Użytkownika

zrozumiała dla Nauczeni,

b) Usunięcia Danych osobowych: Użytkownik może poprosić Nauczeni o usunięcie

Danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu, aby były dalej przetwarzane.

Użytkownik posiada również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych

osobowych, który jest wyrażany wycofaniem zgody na przetwarzanie danych,

zwłaszcza w sytuacji, kiedy Dane osobowe Użytkownika były wykorzystywane

niezgodnie z prawem lub kiedy jest wymagane usunięcie Danych osobowych w celu

zapewnienia zgodności z lokalnym prawem. Jednocześnie Nauczeni informuje, iż nie

zawsze może spełnić prośbę Użytkownika o usunięcie Danych osobowych, co jest

określone przez przepisy prawne, o których Nauczeni ma obowiązek powiadomić

Użytkownika. Żądanie usunięcia Danych osobowych, Użytkownik powinien wysłać

pocztą elektroniczną z tematem „Usunięcie danych osobowych” na adres

kontakt@nauczeni.pl. Żądanie nie ma wymogów formalnych, wystarczy, że z

wiadomości będzie wynikała intencja Użytkownika zrozumiała dla Nauczeni,

c) Wycofania zgody na przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika: Użytkownik ma

prawo w dowolnym momencie wycofać wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie

Danych osobowych. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z

mailto:kontakt@nauczeni.pl


prawem przetwarzania danych osobowych, które Nauczeni przeprowadzi przed

wycofaniem zgody. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić preferencje

dotyczące zgody, kontaktując się z Nauczeni za pośrednictwem poczty elektronicznej

na adres kontakt@nauczeni.pl. Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych

Użytkownika, wpłynie na zdolność świadczenia Usług Nauczeni dla Użytkownika.

d) Ograniczania przetwarzania przez Nauczeni Danych osobowych Użytkownika:

Użytkownik może zwrócić się do Nauczeni z prośbą o zawieszenie sposobów, w jaki

są wykorzystywane Dane osobowe Użytkownika lub sprzeciwić się przetwarzaniu

swoich Danych osobowych w przypadku, kiedy Nauczeni (lub podmiot trzeci) działa

niezgodnie z podstawowymi prawami Użytkownika lub w przypadku, gdy Dane

osobowe Użytkownika są nadmiernie wykorzystywane do marketingu

bezpośredniego. W niektórych przypadkach, w których Użytkownik wyraża sprzeciw,

Nauczeni może wykazać, że ma ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania

informacji o Użytkowniku. Nauczeni wskazuje, iż ograniczenie lub zaprzestanie

przetwarzania Danych osobowych Użytkownika, może wpłynąć na zdolność do

świadczenia Usług przez Nauczeni. W zależności od zakresu żądania Nauczeni może

nie być w stanie kontynuować świadczenia Usług. Wszelkie zapytania lub wątpliwości

dotyczące sposobu wykorzystania danych można przesyłać na adres

kontakt@nauczeni.pl.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

1) Dane, które Nauczeni zbiera od Użytkownika, mogą być przechowywane i przetwarzane

w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Taka sytuacja może na

przykład wystąpić w sytuacji, gdy serwery Nauczeni znajdują się w kraju spoza EOG lub

jeden z usługodawców Nauczeni znajduje się w kraju spoza EOG.

2) Dane będą przekazywane poza EOG tylko wtedy, gdy jest to zgodne z RODO, a sposób

przekazu jest odpowiednio zabezpieczony w odniesieniu do danych Użytkownika, np.

warunki przekazania danych są zapisane w umowie o transferze danych zgodnie ze

standardowymi klauzulami umownymi przyjętymi przez Komisję Europejską lub na

podstawie porozumień pomiędzy UE-USA, w przypadku, gdy organizacja otrzymująca

dane ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
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3) W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Danych osobowych Użytkownika,

Nauczeni wprowadziło z podmiotami zewnętrznymi, którym dane Użytkownika są

udostępniane, odpowiednie zabezpieczenia i procedury. Nauczeni zapewnia, że Dane

osobowe Użytkownika są traktowane przez podmioty trzecie w sposób zgodny z RODO.

4) W związku z korzystaniem przez Nauczeni z narzędzi takich jak Google Analytics, Twoje

dane osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich: USA, Chile,

Singapur oraz Tajwan (Republika Chińska). Podstawą przekazania danych do tych państw

trzecich są klauzule umowne zapewniające odpowiedni poziom ochrony, zgodne ze

standardowymi klauzulami umownymi określonymi w decyzji Komisji Europejskiej z dnia

5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania

danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach

trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

5) Możesz uzyskać od Nauczeni kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

Linki do innych stron internetowych

Strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Nauczeni nie ma kontroli

nad takimi witrynami i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Niniejsza Polityka Prywatności

nie obejmuje korzystania z takich stron internetowych. Nauczeni zaleca zapoznanie się z polityką

prywatności i oświadczeniami innych stron internetowych przed ich użyciem.

Zmiany w zakresie własności danych

1) Nauczeni może rozszerzać lub ograniczać swoją działalność, co może wiązać się ze

sprzedażą i/lub przekazaniem kontroli nad całą lub częścią Nauczeni. W takiej sytuacji

Dane osobowe Użytkowników zostaną również przeniesione we władanie podmiotu

trzeciego, ale tylko wtedy, kiedy jest to istotne dla danej części działalności Nauczeni, a

nowy właściciel lub nowo kontrolujący podmiot trzeci będzie mógł, zgodnie z warunkami

niniejszej Polityki Prywatności, korzystać z Danych osobowych do celów, dla których

zostały one nam pierwotnie dostarczone.

2) Nauczeni zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych Użytkowników potencjalnemu

nabywcy Nauczeni lub dowolnej jej części.



3) Nauczeni zapewnia, że w powyższych przypadkach podejmie odpowiednie kroki w celu

zapewnienia ochrony prywatności Użytkowników.

 

Cookies

Strona internetowa korzysta z cookies. Właścicielem tej witryny jest Nauczeni, która stworzyła

niniejszą Politykę prywatności i Politykę Cookies w celu wykazania zdecydowanego

zaangażowania w ochronę danych, które są podawane przez Użytkownika podczas korzystania ze

Strony internetowej oraz danych, które są zbierane o Użytkowniku.

Podczas pierwszej wizyty na Stronie internetowej prosimy o wyrażenie zgody na korzystanie z

cookies zgodnie z warunkami niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies. Korzystając ze

Strony internetowej i wyrażając zgodę na niniejsze zasady dotyczące plików cookie, Użytkownik

zgadza się na korzystanie z cookies zgodnie z warunkami niniejszej Polityki Prywatności i Polityki

Cookies.

W niniejszych Zasadach dotyczących cookies Użytkownik jest określany jako osoba (lub firma)

odwiedzająca Stronę internetową lub dowolną jej subdomenę. Korzystając ze Strony internetowej,

Użytkownik zgadza się na to, iż opisane w niniejszej Polityce prywatności i Polityce Cookies

zasady dotyczące cookies mają zastosowanie. Dodatkowo Użytkownik zgadza się na zasady

zapisane w innych dokumentach przygotowanych przez Nauczeni, w tym te zawarte w

Regulaminie.



Nauczeni zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności i Polityki Cookies dotyczącej

cookies w dowolnym momencie bez powiadomienia, która wejdzie w życie ze skutkiem

natychmiastowym po opublikowaniu na Stronie internetowej.

Nauczeni zaleca, by Użytkownik okresowo sprawdzał Stronę internetową celem posiadania

aktualnej wiedzy na temat obowiązujących na niej zasad. Nauczeni prosi także o uważne

przeczytanie wszystkich zawartych na Stronie internetowej dokumentów przed rozpoczęciem

korzystania ze Strony internetowej i Usług Nauczeni (Regulamin, Polityka Prywatności, Polityka

Cookies, itp.) i upewnienie się, że wszystkie zapisy są zrozumiałe. Dalsze korzystanie ze Strony

internetowej oznacza, że Użytkownik zgadza się na zasady opisane w Polityce prywatności i

Polityce Cookies, a także na wszystkie jej zmiany i aktualizacje.

Cookies w skrtócie

1) Nauczeni informuje, że Strona internetowa korzysta z cookies (ciasteczka), instalowanych

w urządzeniu końcowym Użytkownika. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być

odczytywane przez system Nauczeni, a także przez systemy należące do innych

podmiotów, z których usług korzysta Nauczeni (np. Facebooka, Google’a).

2) Nauczeni wykorzystuje cookies w następujących celach:

a) zapewnienie prawidłowego działania Strony internetowej – dzięki cookies, możliwe

jest sprawne działanie Strony internetowej, korzystanie z jego funkcji oraz wygodne

przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;

b) zwiększenie komfortu przeglądania Strony internetowej – dzięki cookies możliwe jest

wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;

c) tworzenie statystyk – cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu

korzystania przez użytkowników ze Strony internetowej. Dzięki temu możliwe jest

stałe ulepszanie Strony internetowej i dostosowywanie jego działania do preferencji

Użytkowników;

d) prowadzenia działań marketingowych – dzięki cookies, Nauczeni może kierować do

użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji.

3) Nauczeni może umieszczać w urządzeniu Użytkownika zarówno pliki trwałe, jak i

tymczasowe (sesyjne). Pliki sesyjne są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia

przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.



4) Informacja o cookies wykorzystywanych przez Nauczeni wyświetlana jest w panelu

znajdującym się w dolnej części Strony internetowej. W zależności od decyzji

Użytkownika, można włączyć lub wyłączyć cookies poszczególnych kategorii (z

wyjątkiem niezbędnych cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie.

5) Dane zbierane za pomocą cookies nie pozwalają Nauczeni na identyfikację Użytkownika.

6) Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek Użytkownik może

sprawdzić, czy na jego urządzeniu końcowym zostały zainstalowane cookies, jak również

usunąć zainstalowane cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez

Stronę internetową. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi cookies może jednak

spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze Strony internetowej i Usług

Nauczeni, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego

okresu ładowania się Strony internetowej, ograniczeń w korzystaniu z niektórych

funkcjonalności, itp.

Definicje

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie definicje zawarte w Regulaminie i Polityce Prywatności mają

zastosowanie w Polityce Cookies.

Informacje ogólne

Strona internetowa może umieszczać i uzyskiwać dostęp do niektórych cookies na komputerze

Użytkownika. Nauczeni wykorzystuje cookies, aby poprawić komfort korzystania ze Strony

internetowej i Usług Nauczeni. Nauczeni starannie wybiera cookies i podejmuje wszelkie kroki w

celu ochrony prywatności Użytkownika i szanowana jej przez cały czas.

Wszystkie cookies funkcjonujące na Stronie internetowej są używane zgodnie z obowiązującymi

przepisami dotyczącymi cookies w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

Nauczeni regularnie sprawdza zasady dotyczące cookies. Ostatnia aktualizacja została wykonana

w dniu 1.05.2022 r.

Użytkownik nie może przenosić żadnych praw wynikających z niniejszej Polityki Cookies na inne

osoby. Z kolei Nauczeni może przenieść prawa zgodnie z Polityką Cookies, jeżeli są ku temu

uzasadnione przesłanki, zaś ich przeniesienie nie naruszy podstawowych praw Użytkownika.



Jeśli sąd lub inny właściwy organ stwierdzi, że postanowienia Polityki Cookies (lub część tego

postanowienia) jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, to postanowienie lub jego

część zostanie, w wymaganym zakresie, usunięte, a ich ważność nie będzie miała wpływu na

wykonalność innych postanowień Polityki Cookies.

O ile nie uzgodniono inaczej, żadne opóźnienia w działaniu lub zaniechanie Strony internetowej

w korzystaniu z jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego nie będzie uważane za zrzeczenie się

jakiegokolwiek innego prawa lub środka prawnego.

Umowa podlega prawu polskiemu i wszystkie jej zapisy będą interpretowane zgodnie z prawem

polskim. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów

polskich.

Nauczeni i rodzaje cookies

Nauczeni może umieścić własne cookies oraz te należące do firm zewnętrznych:

a) Własne cookies – to cookies ustawiane przez konkretną Stronę internetową

odwiedzaną przez Użytkownika, tj. Stronę internetową wyświetlaną w oknie adresu

URL.

b) Cookies firm zewnętrznych: niektóre cookies należące do stron trzecich są ustawiane

przez usługi pojawiające się na Stronie internetowej. Są one ustalane przez

operatorów danej usługi i nie są pod kontrolą Nauczeni. Dotyczą one zdolności

Użytkownika do udostępniania treści na Stronie internetowej, zgodnie z ikonami w

witrynie. Gdy Użytkownik zdecyduje się udostępnić treści ze Strony internetowej za

pomocą mediów społecznościowych, Użytkownik może otrzymać cookies z witryn

stron trzecich, takich jak Facebook, Twitter lub Instagram. Nauczeni nie kontroluje

sposobu, w jaki te strony wykorzystują cookies, dlatego zaleca się zapoznanie z

polityką prywatności i polityką cookies tych stron internetowych.

Kategorie cookies używanych na Stronie internetowej można podzielić na 4 kategorie:

a) Niezbędne cookies: są to cookies, które są niezbędne do prawidłowego

funkcjonowania Strony internetowej, ponieważ umożliwiają poruszanie się po Stronie

internetowej i korzystanie z jej funkcji w bezpieczny sposób. Bez tych cookies nie

byłoby możliwe zapewnienie żądanych usług (takich jak dostęp do bezpiecznych



obszarów). Te cookies nie zbierają informacji o Użytkowniku, które mogłyby zostać

wykorzystane w celach marketingowych lub do śledzenia aktywności Użytkownika w

Internecie.

b) Cookies określające wydajność Strony internetowej: są to cookies, które zbierają

informacje o tym, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze Strony internetowej.

Informacje te mogą zawierać: częstotliwość wejść na poszczególne podstron czy też

częstotliwość otrzymywanych komunikatów o błędach ze stron. Te cookies nie

zbierają informacji identyfikujących Użytkownika. Wszystkie informacje gromadzone

przez te cookies są anonimowe i służą wyłącznie poprawieniu działania Strony

internetowej. Te cookies nie są wykorzystywane do personalizacji reklam

internetowych dla Użytkownika. Te cookies są jednak niezbędne do pozyskania

informacji o tym, jak działa Strona internetowa oraz do wprowadzenia odpowiednich

ulepszeń, które poprawią działanie Strony internetowej. Użytkownik może ograniczyć

lub zablokować te cookies.

c) Cookies zwiększające funkcjonalność i profilowanie działań: są to cookies

pozwalające Stronie internetowej zapamiętać wybory dokonywane przez Użytkownika

(takie jak nazwa Użytkownika, język lub region, w którym Użytkownik się znajduje) i

dostosować Stronę internetową w celu zapewnienia lepszej funkcjonalności i treści. Te

cookies zapewniają również dostosowanie usług marketingowych do miejsca lub

doświadczenia Użytkownika. Mogą one również służyć do zapamiętywania

wprowadzonych zmian rozmiaru tekstu, czcionki i innych części stron, które można

dostosować. Informacje gromadzone przez te cookies są anonimowe i nie mogą

śledzić aktywności Użytkownika na innych stronach internetowych. Brak tych cookies

uniemożliwia zapamiętanie wcześniej dokonanych wyborów na Stronie internetowej i

personalizacji przeglądania. Użytkownik może ograniczyć lub zablokować te cookies.

d) Cookies umożliwiające personalizację treści: są to cookies, które zbierają informacje o

zwyczajach przeglądania. Te cookies zapamiętują witryny odwiedzone przez

Użytkownika, które później są udostępniane innym organizacjom, np. reklamodawcy.

Zastosowanie tych cookies można doszukiwać w wyświetlaniu spersonalizowanych

reklam, które są dostosowywane do Użytkownika, na przykład na podstawie

zainteresowań. Chociaż te cookies mogą śledzić wizyty Użytkownika na innych

stronach internetowych, to zwykle nie wiedzą, kim jest Użytkownik. Bez tych cookies



reklamy online będą mniej dopasowane do zainteresowań Użytkownika. Użytkownik

może ograniczyć lub zablokować te cookies.

Rodzaje cookies

Poniżej znajduje się lista cookies używanych przez Nauczeni. W celu otrzymania dokładnych

informacji o cookies prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość

na adres e-mail: kontakt@nauczeni.pl.

NARZĘDZIE DOSTAWCA
FUNKCJE I ZAKRES

POBIERANYCH DANYCH
OKRES DZIAŁANIA

Niezbędne pliki

cookies
Nauczeni

Działanie tych plików jest

niezbędne do prawidłowego

funkcjonowania Strony

internetowej, dlatego Użytkownik

nie może ich wyłączyć. Dzięki tym

plikom (pobierających m.in. numer

IP urządzenia Użytkownika),

możliwe jest m.in. informowanie

Użytkownika o cookies działających

na Stronie internetowej

Większość niezbędnych

cookies ma charakter sesyjny,

niektóre jednak pozostają w

urządzeniu końcowym

Użytkownika przez okres 24

miesięcy lub do momentu ich

usunięcia;

Google

Analytics
Google

Narzędzie to umożliwia zbieranie

danych statystycznych o sposobie

korzystania ze Strony internetowej

przez Użytkowników, m.in. o liczbie

odwiedzin, czasie trwania

odwiedzin, stosowanej

wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane

dane pomagają ulepszać Stronę

internetową oraz czynić go bardziej

przyjazną dla Użytkowników.

do 2 lat lub do momentu ich

usunięcia (w zależności o

tego, które z wymienionych

zdarzeń nastąpi wcześniej)

Facebook Pixel Facebook

Narzędzie to umożliwia ustalenie, że

Użytkownik odwiedził Stronę

internetową, umożliwia także

skierowanie do Użytkownika reklam

do 3 miesięcy lub do

momentu ich usunięcia (w

zależności o tego, które z

mailto:kontakt@nauczeni.pl


wyświetlanych na portalach

społecznościowych Facebook i

Instagram oraz mierzenie ich

skuteczności.

wymienionych zdarzeń

nastąpi wcześniej)

__utma

Cookie: A

persistent

cookie -

remains on a

computer,

unless it expires

or the cookie

cache is

cleared. 

Nauczeni Śledzenie Użytkownika

__utmb Cookie

& __utmc

Cookie:

__utmb cookie

demarks the

exact arrival

time, then

__utmc

registers the

precise exit

time of  the

user.

Nauczeni

Obliczanie średniej długości wizyty

Użytkownika na Stronie

internetowej

__utmz Cookie Nauczeni

Monitoruje odsyłacz HTTP i

zapamiętuje, skąd Użytkownik

przybył na Stronę internetową

__utmv Cookie

It is a persistant

cookie.

Nauczeni

Służy do zbierania i analizy danych,

współpracuje z cookies __utmz w

celu poprawy możliwości



Wykorzystanie cookies na Stronie internetowej

Cookies na Stronie internetowej są wykorzystywane w następujących celach:

a) umożliwienie Użytkownikowi zarejestrowanie się i przesłanie informacji do

odpowiedniego formularza online w celu zamówienia Usług oraz do zapamiętania

tych danych na później;

b) poprawienie użyteczność Strony internetowej;

c) analizowanie korzystania ze Strony internetowej za pomocą Google Analytics,

programu służącego do oceny interakcji użytkowników z witryną oraz poprawy

użyteczności Strony internetowej i sugerowania nowych funkcji.

Nauczeni korzysta z usług analityki internetowej Google Analytics dostarczanej przez Google,

Inc. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania ze Strony internetowej (w tym

adres IP użytkownika) będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach

Zjednoczonych. Google Analytics będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania

ze Strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności i zachowania Użytkowników

na Stronie internetowej, takich jak średni czas pozostawania na Stronie internetowej czy średnia

liczba stron przeglądanych przez Użytkownika, lub w celu zapewnienia innych usług związanych

z działalnością witryny i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te

informacje stronom trzecim, jeżeli jest to zgodne z prawem lub w przypadku, gdy takie osoby

trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google zobowiązuje się nie kojarzyć z adresu

IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Jeśli Użytkownik

chce zrezygnować ze śledzenia Google Analytics, usługę można wyłączyć za pomocą narzędzia

dostarczonego przez Google dostępnego na stronie internetowej:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Prawa Użytkownika

Użytkownik może włączyć lub wyłączyć pliki cookie w przeglądarce internetowej. Domyślnie

większość przeglądarek internetowych akceptuje cookies, ale można to zmienić. Aby uzyskać

więcej informacji, należy zapoznać się z menu pomocy w przeglądarce internetowej.

Użytkownik może usunąć cookies w dowolnym momencie, jednak jest to związane z ryzykiem

utracenia wszelkich informacji, które umożliwią Użytkownikowi szybszy i skuteczniejszy dostęp

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


do strony internetowej, w tym między innymi ustawienia personalizacji. Należy pamiętać, że

niektóre Usługi Nauczeni nie będą działać, jeśli przeglądarka nie akceptuje cookies.

Zaleca się weryfikację aktualnego stanu przeglądarki internetowej i zapoznanie się z wytycznymi

dostarczonymi przez twórcę przeglądarki internetowej, w przypadku, kiedy Użytkownik nie jest

pewny ustawień prywatności w swojej przeglądarce internetowej.

Więcej informacji na temat cookies, w tym sposobu ich wyłączania, można znaleźć na stronie

www.aboutcookies.org. Można tam też znaleźć szczegółowe informacje na temat usuwania

cookies z komputera.

http://www.aboutcookies.org

