
POLITYKA PRYWATNOŚCI, PLIKÓW COOKIES 

 

Drogi Użytkowniku, poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych 

osobowych oraz przysługujących Tobie praw. 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy 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”).  

Administrator Danych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, adres: ul. Lelewela 

7, 99-300 Kutno, REGON: 610998207, NIP: 7752033388, tel. 00 24 355 83 40, www.wsgk.com.pl, adres e-mail: 

wsgk@wsgk.com.pl. 

Pliki „cookies” 

Nasze witryny mogą wykorzystywać pliki „cookies” (tzw. ciasteczka), które służą identyfikacji sesji użytkownika 

podczas korzystania z naszych serwisów. Pliki te zapewniają poprawne działanie Witryny. Pliki cookies stanowią 

dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika 

witryny. Zazwyczaj zawierają one nazwę witryny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu 

końcowym oraz unikalny numer.  

Zasady, na jakich odbywa się przetwarzanie Twoich danych  

Do przetwarzania wykorzystywane będą następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, 

identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na 

poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość 

ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera.  

Dane są/mogą być zbierane w ramach korzystania przeze Ciebie ze stron internetowej Administratora, serwisów 

i innych funkcjonalności powiązanych.  

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:  

(a) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron 

internetowych;  

(b) dokonywanie pomiarów, które pomagają zrozumieć sposób korzystania ze strony przez użytkowników, co 

umożliwia jej optymalizację udoskonalanie;  

(c) utrzymanie sesji użytkownika po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie 

wpisywać loginu i hasła;  

(d) zapewnienia bezpieczeństwa usług, w tym aby wykryć noty, oszustwa i nadużycia.  

 

mailto:wsgk@wsgk.com.pl


W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” 

(persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 

użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki 

internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w 

parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.  

Dane przetwarzane w ramach formularza kontaktowego z Administratorem 

Przetwarzamy podane przez Ciebie dane:  

• imię  

• nazwisko 

• adres e-mail 

Cele, podstawy prawne przetwarzania oraz retencja 

Cookies 

 
Cele przetwarzanie danych: Podstawy prawne: Okres przetwarzania: 

1 

Wykonanie umowy na linii Administrator – 
użytkownik (tymi umowami są regulaminy, 
które akceptuje użytkownik przed 
skorzystaniem z danej Usługi), w tym 
świadczenie usług na rzecz 
Użytkowników,  w zakresie dopasowywanie 
usług do potrzeb użytkowników, 
analizowanie i udoskonalanie usług oraz 
zapewnianie bezpieczeństwa usług w 
postaci strony internetowej 

art. 6 ust. 1 lit b) RODO 
– niezbędność do 
wykonania umowy, 
której stroną jest 
Użytkownik 

Do czasu wygaśnięcia danej umowy, z tym 
zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą 
być przetwarzane również po wygaśnięciu tej 
umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to 
dozwolone lub wymagane w świetle 
obowiązującego prawa np. przetwarzanie w 
celach statystycznych, rozliczeniowych lub w 
celu dochodzenia roszczeń 

2 

Pomiary statystyczne, marketing (w tym 
analizowanie i profilowanie danych w celach 
marketingowych) produktów i usług 
administratora. 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 
– uzasadniony interes 
administratora. 

Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu 

3 
Marketing (w tym analizowanie i profilowanie 
danych w celach marketingowych) dotyczący 
produktów i usług podmiotów trzecich. 

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 
– dobrowolna zgoda 

Do czasu wycofania zgody 

 

 

Formularz kontaktowy na stronie internetowej 



 

W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie 

oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 

ust. 1 i 4 RODO. 

Podstawy prawne przetwarzania 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług w zakresie dopasowywanie usług do 

potrzeb użytkowników, analizowanie i udoskonalanie usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa usług w postaci strony 

internetowej jest akceptacja Polityki prywatności.  

Podstawa prawną przetwarzania Twoich danych w celu dokonywania pomiarów statystycznych, marketingu (w tym 

analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora (marketing własny) 

jest uzasadniony interes użytkownika. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych 

oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na rzecz użytkownika uniemożliwi ich świadczenie. 

Postawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu dokonywania marketingu (w tym analizowanie i profilowanie 

danych w celach marketingowych) dotyczącego produktów i usług na rzecz podmiotów trzecich  jest Twoja zgoda.  

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu kontaktu e-mailowego z Administratorem jest Twoja zgoda 

oraz dobrowolne wypełnienie formularza kontaktowego na stronie internetowej. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach, na jakich odbywa się 

przetwarzanie danych opisanych w niniejszym regulaminie w celu dokonywania marketingu (w tym analizowanie i 

profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczącego produktów i usług na rzecz podmiotów trzecich. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach, na jakich odbywa się 

przetwarzanie danych opisanych w niniejszym regulaminie w celu kontaktu e-mailowego z Administratorem. 

 

Odbiorcy i potencjalni odbiorcy danych 

 

Dane są przetwarzane przez Administratora i mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe 

na zlecenie Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i 

wyłącznie zgodnie z celami Administratora. Dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich 

uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. Dane mogą być, w niektórych przypadkach 

przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli 

będzie to niezbędne dla świadczenia usług lub jeżeli będzie to warunkowane ważną podstawą prawną. 

Prawa użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Użytkownik ma następujące prawa: 

 Cele przetwarzanie danych: Podstawy prawne: Okres przetwarzania: 

 Kontakt  z  Administratorem 
art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO – dobrowolna 
zgoda. 

Do czasu wycofania zgody 



• prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, 

• prawo żądania sprostowania danych 

• prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), 

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody użytkownik może dodatkowo skorzystać  z prawa do wycofania 

zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu 

świadczenia usługi) użytkownik może dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do 

otrzymania od administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu.  

Zablokowanie plików „cookies” 

W celu zablokowania przesyłania tego plików typu „cookies”, należy zmienić ustawienia wykorzystywanej 

przeglądarki tak, by odmawiała lub usuwała określone pliki cookies. Poniższe linki zawierają informacje, jak 

dostosować ustawienia w powszechnie używanych przeglądarkach: 

• Internet Explorer 

• Mozilla Firefox 

• Safari 

• Google Chrome 

W wyniku zablokowania, lub ograniczenie stosowania plików „cookies”, niektóre funkcje witryny mogą nie działać lub 

być niedostępne. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 

Administrator Danych powołał w ramach swojej struktury organizacyjnej Inspektora Ochrony Danych, 

odpowiedzialnego za nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się 

kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno, drogą e-mailową pod 

adresem: iod@wsgk.com.pl lub telefonicznie pod nr tel. 24 355-83-40. 

http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Enabling+and+disabling+cookies
http://support.apple.com/kb/index?page=search&fac=all&q=cookies%20safari
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

