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Załącznik nr 4 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

§ 1 ZBIERANIE I KORZYSTANIE Z INFORMACJI 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zakres wykorzystywania, zbierania i ujawniania przez 

usługodawcę danych użytkowników w ramach korzystania z serwisu E-LEARNING.AQPSOFT.EU.  

2. Korzystając z funkcjonalności serwisu E-LEARNING.AQPSOFT.EU wyrażają Państwo zgodę na 

przetwarzanie umieszczanych przez Państwa w serwisie danych osobowych. Usługodawca może 

przetwarzać dane osobowe użytkownika, jeśli czynność ta związana jest z prawnie usprawiedliwionych 

celów. 

3. Usługodawca, jako podmiot zarządzający serwisem E-LEARNING.AQPSOFT.EU zobowiązuje się do 

poinformowania użytkownika o: 

a) rodzaju informacji gromadzonych w serwisie, 

b) sposobie wykorzystywania informacji, 

c) podmiotach, z którymi mogą być współdzielone dane, 

d) możliwościach ograniczenia zbieranych danych, 

e) sposobie ochrony danych osobowych, 

f) sposobie zmiany, poprawy, usunięcia danych przez użytkownika. 

§ 2 CIASTECZKA (PLIKI COOKIES) 

1. „Cookie” to pliki zawierające dane użytkownika i zapisywane na urządzeniu użytkownika w trakcie 

korzystania z serwisu. 

2. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie przez serwis usługodawcy ciasteczek na swoim 

urządzeniu, może zmodyfikować odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki internetowej. 

3. Usługodawca oświadcza, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre 

funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

4. Pliki cookies w żaden sposób nie pozwalają na identyfikację użytkownika i w ich ramach nie są 

przetwarzanie lub przechowywane dane.  

5. Pliki cookies wykorzystywane są przez usługodawcę do utrzymania sesji użytkownika (jeśli jest 

zalogowany), przechowywania preferencji użytkownika a także do celów statystycznych 

i marketingowych. 

§ 3 DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE (LOGI) 

1. W ramach korzystania z serwisu automatyczne zbierane są dane dotyczące adresu IP.  

2. Gromadzone adresy IP zostaną wykorzystane przede wszystkim do celów: 

a) administracji strony, 

b) śledzenia działań użytkownika, 

c) wyznaczenia trendów, 

d) gromadzenia danych demograficznych. 

3. Gromadzone adresy IP nie pozwalają w żaden sposób na identyfikację użytkownika. 

 

§ 4. WSPÓŁDZIELENIE DANYCH  

1. Gromadzone przez nasz serwis dane statystyczne i demograficzne wykorzystywane są do celów 

promocyjnych i mogą być udostępniane osobom trzecim.  
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§ 5. ZABEZPIECZENIE DANYCH 

1. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo gromadzonych danych osobowych użytkowników, poprzez 

wykorzystywanie chronionych serwerów i zaawansowanych algorytmów szyfrowania danych. 

2. Dane osobowe użytkownika nie są przez usługodawcę sprzedawane lub udostępniane osobom trzecim. 

3. Tylko użytkownik główny oraz upoważniony przez niego użytkownik dodatkowy maja dostęp do 

wprowadzonych przez siebie danych. 

4. Pracownicy usługodawcy nie mają dostępu do danych operacyjnych wprowadzanych przez użytkownika 

w  ramach korzystania z serwisu, chyba, że użytkownik wydał stosowne uprawnienie danemu 

pracownikowi. 

§ 6. WIADOMOŚCI TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE 

1. W ramach korzystania z serwisu użytkownik będzie otrzymywał od usługodawcy w formie elektronicznej 

wiadomości techniczne i administracyjne dotyczące serwisu. 

2. Użytkownik nie może zrezygnować z otrzymywania wiadomości technicznych i administracyjnych. 

§ 7. DOSTĘP DO INFORMACJI NA TEMAT UŻYTKOWNIKA I ICH AKTUALIZACJA LUB USUNIĘCIE 

1. Użytkownik ma prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych. Większość danych 

osobowych powiązanych z kontem może przejrzeć lub zmodyfikować po zalogowaniu się w serwisie na 

stronie ustawień konta. Ze względów bezpieczeństwa serwis rejestruje historię dokonywanych zmian 

w zbiorze danych osobowych, w celu zapewnienia integralności, rozliczalności i autentyczności tych 

danych. 

2. W dowolnym momencie użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta i swoich danych osobowych 

przechowywanych przez usługodawcę. Żądanie takie musi być przesłane w formie udokumentowanej 

(na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) na podany w regulaminie adres biura obsługi 

klienta. Wiadomość powinna zawierać nazwę konta w serwisie, imię, nazwisko i adres użytkownika oraz 

adres e-mail przypisany do konta. W celu autoryzacji żądania usunięcia danych nasz pracownik może 

także poprosić o dodatkowe informacje, aby potwierdzić tożsamość osoby zgłaszającej żądanie. 

§ 8. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI 

1. Usługodawca ma prawo do zmiany Polityki Prywatności poprzez jej uaktualnienie. Wprowadzone zmiany 

w Polityce Prywatności zostaną opublikowane w Serwisie. Jednocześnie usługodawca zobowiązuje się do 

zachowania wszelkiej staranności do poinformowania użytkownika o zmianach wprowadzonych w 

Polityce Prywatności. Wszystkich użytkowników serwisu obowiązują warunki aktualnej Polityka 

Prywatności.  

2. Usługodawca ma możliwość zmiany sposobu wykorzystywania danych gromadzonych w ramach 

korzystania z serwisu. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania użytkownika o wprowadzonych 

zmianach, w celu uzyskania zgody użytkownika, na zmianę sposobów przetwarzania danych osobowych. 

Użytkownik ma prawo do niewyrażenia zgody na zmianę sposobu przetwarzania jego danych 

osobowych. 

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji przez użytkownika niniejszej Polityki Prywatności. 

2. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem opublikowania jej w serwisie. 


