Informacje o Twoich danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.:
1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem danych osobowych w serwisie szkolamaturzystow.pl jest firma Szkoła
maturzystów Łukasz Jarosiński. Jeśli chcesz zapytać o cokolwiek związanego z
przetwarzaniem danych, to proszę o kontakt na adres e-mail: szkolamaturzystow@gmail.com.
2. Jakie masz prawa w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantuję spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie Danych Osobowych. W szczególności:
•

Masz prawo do zmiany podanych podczas rejestracji danych.

•

Masz prawo do przenoszenia Twoich danych.

•

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

•

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

•

Masz prawo do usunięcia wszystkich Twoich danych z serwisu szkolamaturzystow.pl.

•

Masz prawo zażądać ode mnie dostępu do wszystkich Twoich danych osobowych.

•

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych.

3. Komu udostępniam Twoje dane osobowe?
Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem
tj. Obsługa IT, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej z Administratorem. Mogę
także przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i
nadużyciami. Twoje prawo dostępu do danych osobowych może być realizowane poprzez
kontakt na stronie szkolamaturzystow.pl. Udzielenie dostępu do danych osobowych osoby,
której dane dotyczą zostanie jej udzielone po pozytywnym zweryfikowaniu jej tożsamości, z
uwagi na bezpieczeństwo jej danych osobowych.
4. Czy możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę
Szkoła maturzystów Łukasz Jarosiński?
Tak - w dowolnym momencie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych i usunąć
wszystkie swoje dane osobowe z serwisu szkolamaturzystow.pl. Aby to zrobić należy poprosić
mnie o skasowanie swojego konta (np. poprzez kontakt na stronie internetowej lub mailowo na
adres szkolamaturzystow@gmail.com).
5. Jakie Twoje dane osobowe przetwarza Firma Szkoła maturzystów Łukasz Jarosiński?
Jeżeli zarejestrujesz się w serwisie szkolamaturzystow.pl, to będę zbierał i przechowywał
następujące dane osobowe:
•

Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, login oraz hasło podane przez
Ciebie podczas rejestracji.

•

Informacje o dokonanych przez Ciebie płatnościach, tzn.: data i godzina zaksięgowania
płatności oraz kwota płatności.

•

Informację o dacie rejestracji Twojego konta.

•

Informacje o ustawieniach Twojego konta.

•

Korespondencję e-mail z kontem: szkolamaturzstow@gmail.com. Wszystkie dane
podane przez Ciebie w ten sposób będą przechowywane tylko i wyłącznie na
wymienionym koncie pocztowym.

•

Jeżeli poprosisz Firmę Szkoła maturzystów Łukasz Jarosiński o wystawienie faktury, to
wówczas podane przez Ciebie dane będę przechowywał w dokumentacji księgowej.

•

Dane podane przez Ciebie podczas wykonywania płatności (np. Twoje imię i nazwisko,
numer konta bankowego, adres zamieszkania) są przetwarzane przez firmę dotpay.pl,
która obsługuje płatności w serwisie szkolamaturzystow.pl.

•

Podczas korzystania z serwisu szkolamaturzstow.pl na Twoim urządzeniu mogą zostać
zapisane ciasteczka (cookies). Są one wykorzystywane do utrzymania Twojej sesji,
poprawnego wyświetlania serwisu szkolamaturzstow.pl, obsługi statystyk Google
Analitics oraz obsługi reklam.

•

Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, to dodatkowo w ciasteczkach cookies
mogą zostać zapisane informacje odnośnie ustawień Twojego konta oraz Twój login.

6. Jakie dane są zapisywane w ciasteczkach i w jakim celu?
Serwis szkolamaturzystow.pl wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia
informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane pliki typu cookies umożliwiają:
•
•
•

dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników,
tworzenie statystyk oglądalności serwisu,
utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki.
Korzystanie z serwisu szkolamaturzystow.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies
oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeśli nie zgadzasz się z zapisywaniem
tych danych prosimy o zmianę ustawień przeglądarki bądź opuszczenie witryny. W celu
usprawnienia działania serwisu, na dysku twardym komputera użytkownika mogą być
zapisywane pliki tekstowe, tzw. ciasteczka (cookies). Przykładowe ciasteczka służące do
określenia statystyk Google Analitics, to: __utma, __utmc, __utmz. Użytkownik może
zdecydować o zapisywaniu bądź nie ciasteczek w ustawieniach przeglądarki.
•
•
•
•

w przeglądarce Firefox: Opcje > Prywatność
w przeglądarce Chrome: Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Prywatność >
Ustawienia treści
w przeglądarce Internet Explorer: Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność
(pozwala wybrać różne poziomy ochrony) > Zaawansowane
w przeglądarce Opera: Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka

W każdej przeglądarce ustawienia ciasteczek ustawia się osobno. Nigdy nie będę sprzedawał
ani w jakikolwiek sposób udostępniał danych zebranych w ciasteczkach podmiotom trzecim.
W ciasteczkach nie są przechowywane dane osobowe wrażliwe.
7. W jaki sposób Firma Szkoła maturzystów Łukasz Jarosiński przetwarza Twoje dane
osobowe?

Przetwarzam Twoje dane osobowe w następujące sposoby:
•

Zbieram dane podane przez Ciebie podczas rejestracji.

•

Zbieram dane dotyczące Twojej aktywności na koncie, np. Twoja data rejestracji lub
historia wykonanych transakcji.

•

Przechowuję w zabezpieczonej bazie danych zebrane dane.

•

Wyszukuję w bazie danych informacje dotyczące Twojego konta oraz historii
wykonanych transakcji, żeby lepiej obsługiwać Twoje konto oraz móc udzielić Ci
pomocy jeśli o nią poprosisz (np. podczas jakichkolwiek kłopotów z Twoim kontem).

8. W jakim celu Firma Szkoła maturzystów Łukasz Jarosiński przechowuje Twoje dane
osobowe?
Firma Szkoła maturzystów Łukasz Jarosiński przechowuje Twoje dane osobowe w celach:
•

umożliwienia Ci logowania w serwisie szkolamaturzystow.pl,

•

umożliwienia Ci wykonywania płatności w serwisie szkolamaturzystow.pl– na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

•

umożliwienia Ci ustawienia własnych preferencji wyświetlania strony.

•

udzielenia Ci pomocy w razie zapomnienia hasła lub wystąpienia innych problemów z
działaniem serwisu szkolamaturzystow.pl.

•

marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu
Europejskiego i Rady (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia
27 kwietnia 2016 r.

9. Czy musisz podać mi swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych poskutkuje
niemożnością założenia konta w serwisie szkolamaturzytow.pl. Wymagam podania przez
Ciebie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu, aby umożliwić Ci
zarejestrowanie konta, logowanie się do serwisu. Jeżeli chcesz otrzymać fakturę za wykupiony
pakiet,
to
musisz
przesłać
mi
dane
do
faktury
na
adres
email szkolamaturzystow@gmail.com. Dane podane przez Ciebie w ten sposób zostaną
wykorzystane w moich dokumentach księgowych dla celów podatkowych.
10. Jak długo przechowuję Twoje dane osobowe?
Twoje dane będą przechowywane w serwisie szkolamaturzystow.pl przez okres realizacji
umowy, a po jej wykonaniu będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń
publicznoprawnych tj 6 lat. Jeżeli wcześniej poprosisz mnie o skasowanie swojego konta (np.
poprzez kontakt na stronie internetowej lub mailowo na adresszkolamaturzystow@gmail.com),
to wszystkie dane zostaną natychmiast usunięte.

