
Szanowni Paostwo,  

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywad Rozporządzenie 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 (określane jako „RODO”, 
„ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). 

W celu dalszego świadczenia Paostwu usług za pośrednictwem serwisu WaszaEdukacja.pl oraz lepszego 
dopasowania treści marketingowych, chcielibyśmy Paostwa poinformowad o przetwarzaniu danych oraz 
zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. 

Jakie dane przetwarzamy? 

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Paostwa z serwisu WaszaEdukacja.pl, w 
tym zapisywane w plikach cookies. 

Kto jest Administratorem Paostwa danych? 

Administratorem bazy danych jest P. U. H. Megatech z siedzibą pod adresem Poznao, ul. Budziszyoska70a. NIP: 
7773196227, REGON: 302338001 

W jakim celu chcemy przetwarzad Paostwa dane? 

 Dopasowujemy treści wyświetlane na naszych stronach do indywidualnych gustów i potrzeb oraz ciągle 
doskonalimy jakośd oferowanych usług, korzystając z analiz Paostwa danych. 

 Przetwarzanie danych umożliwia nam zwiększenie bezpieczeostwa usług świadczonych za 
pośrednictwem serwisu WaszaEdukacja.pl (np. wykrywamy osoby łamiące regulamin Serwisu, 
zagrażające innym Użytkownikom, boty). 

 Dzięki możliwości prezentowania treści marketingowych jesteśmy w stanie finansowad obecną 
działalnośd serwisu WaszaEdukacja.pl i dalszy rozwój naszych usług. Przetwarzanie danych pozwala nam 
pokazywad Paostwu reklamy dopasowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowao. 

 Przetwarzamy dane Użytkowników serwisu WaszaEdukacja.pl w celu umożliwienia korzystania z serwisu 
(zgodnie z Polityką Prywatności). 

Jak długo będziemy przetwarzad Paostwa dane? 

Dane przetwarzamy od momentu udzielenia odpowiedniej zgody do momentu jej odwołania / żądania 
zaprzestania przetwarzania danych osobowych / żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez ich 
właściciela. Dane zbierane w ramach profilowania przetwarzamy od momentu rozpoczęcia korzystania z 
serwisu WaszaEdukacja.pl (wejścia na naszą stronę) do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania. 

Czy możemy przekazywad dane? 

WaszaEdukacja.pl przekazuje Paostwa dane jedynie podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie i będącym 
jego podwykonawcami (np. firmom analitycznym) oraz na żądanie podmiotów uprawnionych do ich uzyskania 
na podstawie obowiązującego prawa (np. sądom). Paostwa dane nie będą przekazywane poza Europejski 
Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym, z wyjątkiem powierzenia 
przetwarzania, w niektórych przypadkach, naszym zaufanym partnerom wymienionym w Polityce Prywatności. 

Jakie mają Paostwo prawa w stosunku do swoich danych? 

 Posiadają Paostwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
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cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może zostad cofnięta poprzez wysłanie 
wiadomości e-mail na (adres e-mail: kontakt@waszaedukacja.pl) z adresu, którego zgoda dotyczy. 

 Mają Paostwo również prawo wniesienia skargi do GIODO w wypadku uznania, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 Dalsze informacje znajdą Paostwo w Polityce Prywatności. 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Paostwa danych? 

 WaszaEdukacja.pl przetwarza Paostwa dane na podstawie prawnej zgodnej z obowiązującymi 
przepisami. 

 WaszaEdukacja.pl musi korzystad z danych Użytkowników w celu realizacji usług Serwisu 
WaszaEdukacja.pl. Działania te obejmują również rozwój serwisu, lepsze dopasowanie wyświetlanych 
treści do indywidualnych preferencji Użytkowników, dokonywanie analiz w celu doskonalenia 
świadczonych usług oraz mechanizmów zapewniających bezpieczeostwo. 

 Podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego serwisu WaszaEdukacja.pl jest 
tzw. uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO. 

 Podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych podmiotów trzecich odbywa się na 
podstawie odrębnej dobrowolnej zgody. 

Do czego używamy profilowania? 

Dzięki prezentowanym Paostwu reklamom możemy finansowad obecną działalnośd serwisu WaszaEdukacja.pl i 
dalszy rozwój naszych usług. Profilowanie to przetwarzanie Paostwa danych w sposób zautomatyzowany 
służący analityce i reklamie. Każdy właściciel danych ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania. 

Pliki cookie 

 dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony; w 
szczególności pliki te pozwalają rozpoznad urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlid stronę, 
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 

 zbierania statystyk, które informują o tym w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, 
co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

 utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie 
ponownie wpisywad loginu i hasła; 

 ograniczenia ilości pokazywanych reklam, jak również w celu dostarczeniach i dopasowania ich treści do 
zainteresowao użytkowników 

 W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 
 „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. 

uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach 
Serwisu; 

 pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeostwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyd w 
zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 

 „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron 
internetowych 

 „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawieo i 
personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi 
Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

 „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej 
dostosowanych do ich zainteresowao; 

 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka 
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu koocowym 
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonad w każdym czasie zmiany ustawieo dotyczących 



plików cookies. Ustawienia te mogą zostad zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokowad 
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informowad o ich 
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości 
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki 
internetowej). Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu koocowym Użytkownika Serwisu i 
wykorzystywane mogą byd również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz 
naszych zaufanych partnerów: Facebook, Google, Gemius S.A., Smart AdServer, PBI, AdForm Sp. z o.o., 
Netsprint S. A., Polskie Badania Internetu Sp. z o.o., Artegence Sp z o. o., Efigence S. A., 
AntiAdblock.com, s. r. o.,The Procter & Gamble Company. Więcej informacji na temat tych plików 
cookies możesz znaleźd na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich. Ograniczenia 
stosowania plików cookies mogą wpłynąd na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach 
internetowych Serwisu.  


