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Polityka prywatności 

Pliki cookies 

1. Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej 

Polityki prywatności stosowania plików cookies. 

2. Administratorem Serwisu www.wyedukowani.pl jest: WyEdukowani - Akademia Projektowania 

Rozwoju, ul. Krępowieckiego 11/217, 01-456 Warszawa , NIP 538 171 32 82, REGON 386702378. 

3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 

które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do 

korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony 

internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz 

unikalny numer. 

4. Serwis: wyedukowani.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem 

informacji zawartych w plikach cookies. 

5. W ramach działania naszych Serwisów Internetowych używamy plików cookies do gromadzenia 

danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań Użytkownika, emisji 

reklam oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów Serwisów. 

a) Dane zawarte w plikach cookies mogą podlegać podstawowej formie 

profilowania, która służyć ma lepszej weryfikacji zainteresowań Użytkownika, 

a tym samym lepszemu dopasowaniu oferty. Nie wpływa to jednak na 

podstawowe prawa Użytkownika. 

6. Możemy korzystać z narzędzi biznesowych Facebooka do wyświetlania i targetowania reklam. 

Oznacza to, że: 

a) osoby trzecie, w tym Facebook, mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały 

nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania 

informacji z witryny i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia 

usług pomiarów i targetowania reklam;  

b) Użytkownicy mogą wyłączyć gromadzenie i używanie informacji o nich do 

obsługi targetowania reklam w sposób opisany w punkcie 8 niniejszej Polityki 

Prywatności; 

c) Mechanizm umożliwiający Użytkownikom dokonanie wyboru został opisany 

w punkcie 8 niniejszej Polityki Prywatności. 

7. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają 

tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje 

są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies 

sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani 

żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają 
tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub 
wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia 
Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie 
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych 
z Urządzenia Użytkownika. 

8. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj 
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa 
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umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików 
cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki 
internetowej. 

9. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na 
stronach internetowych Serwisu. 

10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą 
być również przez współpracujących z administratorem Serwisu reklamodawców oraz 
partnerów. 

11. Pliki coockies mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności przez Google, 
do wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu.  
W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania 
na danej stronie.  

 

Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl 

 

Dane osobowe 

1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), po 

zarejestrowaniu w serwisie oraz w związku z korzystaniem z jego funkcjonalności jest: 

WyEdukowani - Akademia Projektowania Rozwoju, ul. Krępowieckiego 11/217, 01-456 

Warszawa, NIP 538 171 32 82, REGON 386702378. Podstawą przetwarzania przez nas Państwa 

danych jest dobrowolna zgoda wyrażona przez Państwa w celu poznania oferty  

lub zawarcia umowy. 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w szczególności  

w następujących celach: 

a) zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach 

opisanych w „Regulaminie Portalu”, 

b) przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe, 

c) prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem  

(za uprzednią zgodą), 

d) umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych, 

e) obrony przed ewentualnymi roszczeniami, 

f) analitycznym i statystycznym. 

        3.  Przysługuje Państwu prawo do informacji na temat: 

a) celu przetwarzania Państwa danych 

b) jakiego rodzaju dane przetwarzamy 

c) komu przekazujemy Państwa dane 

d) jak długo planujemy przechowywać Państwa dane 

        4. Przysługuje Państwu prawo do: 

a) sprostowania swoich danych 

b) usunięcia lub ograniczenia Państwa danych, jeżeli nie są ona nam już potrzebne do 

celów, do których nam je Państw podali 
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        5. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych 

              drogą e-mail lub na marketing telefoniczny. W celu cofnięcia zgody prosimy o przesłanie 

              wiadomości mailowej na adres kontakt@wyedukowani.pl. W stopce każdej wiadomości, którą    

             wysyłamy do Państwa w newsletterze znajduje się informacja, jak można wypisać się z listy  

             mailingowej.   

Postanowienia końcowe 

1. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu. 
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