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§.1 Postanowienia Ogólne
1. Administratorem danych jest Coaching Szkolenia Consulting – Usługi Informatyczne Joanna Nidzińska z siedzibą w
Gliwicach przy ul. Przyszowska 63/5, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, NIP 6311677469, REGON 273236811. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Użyte w Polityce Prywatności definicje należy rozumieć w następujący sposób:
a. Użytkownik - osoba fizyczna odwiedzająca Witrynę,
b. Administrator - administratorem danych jest Coaching Szkolenia Consulting – Usługi Informatyczne Joanna
Nidzińska z siedzibą w Gliwicach przy ul. Świętojańska 5A/11, NIP: 6311677469,
c. Witryna - strona internetowa pod adresem https://csc-it.pl/,
d. Polityka Prywatności - niniejszy dokument.
3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny
protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

§2. Administrator Danych
1. Usługodawca jest administratorem danych osób wysyłających wypełnione zapytanie o ofertę, formularza
kontaktowego, zgłoszenia incydentu i osób zapisanych na szkolenia.
2. Dane osobowe przetwarzane są:
● zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
● zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
● w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
● w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a
przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą
wyrażoną przez Ciebie jeśli wysłałeś formularz kontaktowy
3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą
elektroniczną pod adresem e-mail: iod@csc-it.pl.
5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w
zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź
prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
6. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego
sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
8. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie
właściwych przepisów prawa.
9. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu
minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
10.Dane osobowe przetwarzają osoby przeszkolone i wyłącznie upoważnione przez nas do ich przetwarzania.

§3. Polityka cookies
Strona internetowa www.csc-it.pl może zbierać i analizować informacje nieosobowe dotyczące nazwy przeglądarki,
typu komputera i technicznych informacji o użytkownikach, systemu operacyjnego i inne podobne informacje. Coaching
Szkolenia Consulting – Usługi Informatyczne Joanna Nidzińska może zbierać ciasteczka zawierające ww. informacje.
Informacje przechowywane są jedynie w celu ułatwienia korzystania ze strony internetowej, w celu szybkiej autoryzacji
użytkowników i ulepszenia mechanizmu funkcjonowania strony.
Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, jeśli nie chcesz, aby ciasteczka były
zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś w odpowiedni sposób zmodyfikować ustawienia swojej
przeglądarki internetowej. Konfiguracja, która dopuszcza używanie ciasteczek oznacza, że wyrażasz na powyższe zgodę.
Cookies (ciasteczka) - co to takiego?
To niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są na dysku Twojego komputera (tableta, smartfonu), za każdym razem,
kiedy korzystasz ze stron internetowych. Dzięki tym plikom, właściciele serwisów mogą dostosować prezentowane
treści do Twoich preferencji. To za pomocą tych plików przeglądarka "pamięta" Twoje ostatnio odwiedzane serwisy,
zawartość koszyka w sklepie internetowym, czy Twoje dane, które podajesz wypełniając formularze.
Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je
utworzył.
Czasami informacje zawarte w plikach cookies, przekazywane są reklamodawcom, którzy na ich podstawie dostosowują
wyświetlane reklamy do preferencji użytkownika. Jeżeli korzystasz na przykład zGoogle Analytics do badania ruchu na
Twojej stronie, lub Google AdSense do wyświetlania reklam w Twoim serwisie, to internauta odwiedzający Twój serwis
pobiera pliki cookies, które Google wykorzystuje do analizowania ruchu lub wyświetlania reklam na Twojej stronie.
Dane zapisane w ciasteczkach mają postać naprzemiennych ciągów nazwy i wartości odpowiadającej jej zmiennej.
Najczęściej plik cookie zawiera takie informacje jak:
● nazwa i przypisana jej wartość,
● domena i ścieżka dostępu, które są związane z przekazywanym ciasteczkiem,
● czas ważności danego ciasteczka (po jego upłynięciu przeglądarka usunie je).
Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
Dla Twojej wygody, serwis www.csc-it.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować
serwis do potrzeb użytkowników, tworzenia statystyk, utrzymania sesji oraz dostarczania treści reklamowych. Cookies
używają także serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza
akceptację dla stosowanych tu cookies.

Serwis www.csc-it.pl stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze
strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język,
rozmiar czcionki). To m.in.:
●pliki cookies sesyjnych (wygasają po zamknięciu sesji), umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
w ramach serwisu. Cookies tego typu służą do utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu),
dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
●pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie
uwierzytelniania w ramach serwisu,;
●pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu - tworzenia
statystyk, które pomagają w analizie sposobu, w jaki użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co
umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości (np. cookies Google Analytics);

●funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację
interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru
czcionki, wyglądu strony internetowej itp. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika
serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
●cookies stosowane do oznaczenia, że wypełniona została ankieta/sonda (jeśli takie ankiety/sondy są w danym
momencie stosowane w witrynie);
●cookies generowane podczas przełączania się do innej wersji serwisu cms, np. wersji mobilnej;
Serwisy obce, których materiały są umieszczone w serwisie www.csc-it.pl, mogą także używać cookies, które
umożliwiają logowanie się oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom
użytkownika. W szczególności takie cookies to:
●youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć (opisane są w polityce prywatności
http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/);
●cookies "reklamowe", umożliwiające wyświetlanie reklam dostosowanych dp preferencji użytkowników (np. Google
Adwords);
Pliki cookies mogą być zapisane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu www.csc-it.pl, a następnie
wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji
multimedialnych.
Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach serwisu
www.csc-it.pl w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje
natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie z zastrzeżeniem tych, do których
dostęp wymaga logowania.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu
mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu.
Jak dokonać zmian w obsłudze cookies?
W swojej przeglądarce internetowej, możesz zmienić obsługę plików cookies, aż do całkowitego ich zablokowania.
Dzięki temu zwiększysz poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, jednak musisz liczyć się z tym, że zablokujesz niektóre
funkcje, z których do tej pory korzystasz, np. logowanie się na konto pocztowe.
Poniżej znajdziesz odnośniki do informacji, w jaki sposób możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w najbardziej
popularnych przeglądarkach:
• włączanie i wyłączanie obsługi ciasteczek w przeglądarce Firefox;
• zarządzanie danymi cookie i danymi stron w przeglądarce Chrome;
• blokowanie i włączanie plików cookie lub zezwalanie na nie w przeglądarce Internet Explorer;
• ciasteczka w przeglądarce Opera;
• zarządzanie cookies w przeglądarce Safari;

