Polityka Prywatności:
Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi
osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony
internetowej www.szkoladot.pl
Administratorem strony jest Barbara Kasztura, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
Szkoła Języka Angielskiego DOT, ul.Toszecka 65c/5, 44-100 Gliwice, NIP: 8133499362.
Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail sekretariat@szkoladot.pl
§ 1 Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych
pojęć:
1. Administrator - Barbara Kasztura, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szkoła
Języka Angielskiego DOT, ul.Toszecka 65c/5, 44-100 Gliwice, NIP: 8133499362. (nazywaną
dalej Szkoła Dot).
2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.szkoladot.pl
3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
§ 2 Dane osobowe
1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą
formularzy dostępnych na Stronie.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w
celu organizacji usług świadczonych przez firmę Szkoła Dot, w tym do wystawienia i
przesłania Użytkownikowi dokumentów dokumentujących zakup (m.in. umowa, rachunek,
faktura VAT).
4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika
akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed
dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
o prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

o prawo do przenoszenia danych,
o prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli

Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych

osobowych przez Administratora
9. "Wtyczki portali społecznościowych

Wykorzystanie wtyczek społecznościowych
Na naszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów
społecznościowych.
Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże
bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram. Zawartość wtyczki
jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana
z stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka
wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie
są u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa
przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znjadują
się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów
społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na
naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo danej
wtyczki, np. klikną na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja
zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
Informacje te zostaną poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się
osobom dodanym jako Państwa kontakty.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez
usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość
dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce
prywatności usługodawców.
http://www.facebook.com/policy.php
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie
odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to
przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo
również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie
rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“
(http://noscript.net/)."
Wtyczki video dla Youtube
Z niniejszą stroną zintegrowane są treści innych usługodawców. Wtyczki video dla Youtube
udostępnia Google Inc („Usługodawca”). Serwis Youtube prowadzony jest przez Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

W przypadku materiałów video z Youtube, dostępnych na naszej stronie internetowej, aktywowano
rozszerzoną ochronę danych osobowych. Oznacza to, że Youtube nie pobiera i nie zapisuje
informacji o osobach odwiedzających stronę, chyba że włączą one materiał wideo.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez
usługodawców jak również Państwa prawa w tym zakresie i możliwości dotyczące ustawień
zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google.".
§ 3 Pliki cookies
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe,
przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie,
smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie
uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach
marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji
przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu
końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być
utrudnione.
4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte
po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej,
programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach
systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

