POLITYKA PRYWATNOŚCI
Informacje wstępne
Szanując prawo do prywatności, Centrum Szkoleń EDU GOV, prowadzone przez AWS ARTUR
WDOWCZYK Szkolenia - dalej: Administrator - przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z
krajowymi i europejskimi przepisami prawa.
Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, czyli poufność, dostępność,
integralność i rozliczalność prowadzonych działań. Aby nasze procesy przetwarzania były dla
Państwa przejrzyste, przedstawiamy niniejszą politykę prywatności określamy w niej
najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych
na gruncie Rozporządzenia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO.
Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych
osobowych jest AWS ARTUR WDOWCZYK Szkolenia (dalej AWS) ul. Jesionowa 34, 05-250
Słupno, NIP: 6181074984, REGON: 385554415, wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr
2.14/00282/2020. Adres kontaktowy poczty elektronicznej administratora: szkolenia@edugov.pl
AWS przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych, dlatego też został
wyznaczony Inspektor Ochrony Danych - dalej IOD, z którym mogą się Państwo kontaktować
pod adresem poczty elektronicznej rodobest@edu-gov.pl. Administrator zachęca do kontaktu
z IOD w związku z wszelkimi wątpliwościami dot. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Jakie dane osobowe zbieramy?
Kiedy wchodzą Państwo z nami w relację, w zależności od jej charakteru, możemy zbierać i
przetwarzać wszystkie lub część następujących kategorii danych osobowych:
• informacje kontaktowe imię i nazwisko, jednostka organizacyjna oraz Państwa
stanowisko, numery telefonów i adresy e-mail, które nam Państwo podają,
• udział w naszych szkoleniach
• naszą komunikację z Państwem,
• Państwa zainteresowania naszymi produktami lub usługami, dane identyfikujące
urządzenie końcowe, informacje o logowaniu się do systemów informatycznych i/lub
strony www.
Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Przetwarzamy Państwa dane w minimalnym
zakresie, który jest niezbędny do realizacji jednego lub większej liczby celów. Nie wykraczamy
poza zakres danych, który jest określony w danym formularzu (newsletter, formularz
kontaktowy, formularz zgłoszeniowy itp.).

Cele, podstawy przetwarzania i okres przechowywania danych
W zależności od Pani/Pana relacji z nami, realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy
dane osobowe w następujących celach i okresach przechowywania:
1. Potencjalni klienci/adresaci działań marketingowych/ użytkownicy i odwiedzający stronę
internetową AWS: edu-gov.pl
Cel przetwarzania i podstawa prawna :
• w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie
zgody były wyrażane - art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
• w celu podejmowania czynności na żądanie klienta przed zawarciem umowy,
świadczenia usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO
• w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
• w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, polegającego na marketingu własnych produktów i usług, przy wykorzystaniu
następujących form komunikacji
- newsletter
- rozmowy głosowe (marketing telefoniczny),
- przesyłanie informacji handlowej (wiadomości e-mail),
- przesyłanie informacji handlowej (wysyłka sms),
- wysyłki materiałów promocyjnych pocztą tradycyjną.
• a także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów
administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegających na ustaleniu, dochodzeniu i
obronie roszczeń.
Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia
sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami
w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu
zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby
wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na
Administratorze lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który
termin jest dłuższy. W przypadku zawarcia z Administratorem umowy (np. w zakresie
świadczenia usług drogą elektroniczną), dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania
umowy, a po jej zakończeniu do upływu terminów przedawnienia wynikających z niej
roszczeń.
W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Pani/Pana - źródło ich pochodzenia i
kategorie danych osobowych
Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo
swoich danych, to ich źródłem jest podmiot, który dysponował wyrażoną przez Państwa zgodą
na ich udostępnienie na rzecz Administratora, lub inną ważną podstawą prawną. W tym
przypadku, pozyskane dane osobowe obejmują dane niezbędne do prowadzenia danego
rodzaju działań marketingowych (typowo, są to imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu i/lub
adres korespondencyjny)
2. Klienci/Kontrahenci, dostawcy i osoby wyznaczone do realizacji umowy

Cel przetwarzania i podstawa prawna:
• w celu realizacji umowy z Klientem/Kontrahentem lub podjęcia działań przed
zawarciem umowy, na żądanie Klienta, wyrażone w dowolny sposób, np. poprzez
wypełnienie formularza kontaktowego na stronie www, - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
• w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej wynikającej z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
• w celu realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit.
c RODO,
• w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratora art. 6 ust. 1 lit.
f RODO:
- w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń
- współpracy z osobami wskazanymi przez Klienta/Kontrahenta do realizacji umowy.
UWAGA: udostępnienie innych danych niż żądane przez Administratora lub danych
oznaczonych jako opcjonalne, to wyraźne działanie równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celach, w jakich zostały udostępnione.
Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub
do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z Kontrahentem –
w zależności, który okres jest dłuższy.
W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Pani/Pana – źródło ich pochodzenia i
kategorie danych osobowych
Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo
swoich danych, to pozyskaliśmy je od naszego Klienta/Kontrahenta lub od osoby
współpracującej z nami w imieniu Klienta. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym
do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej są to: imię, nazwisko, adres pocztowy,
adres e-mail, nr telefonu, dane dotyczące zamówienia oraz dane do faktury. W przypadku
zawarcia umowy w formie pisemnej, przetwarzamy także nr PESEL lub nr dowodu osobistego.
W przypadku elektronicznej obsługi transakcji – także login, hasło oraz historie współpracy.
3. Korespondujący
Cel przetwarzania i podstawa prawna:
• w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratora: w celu
prowadzenia korespondencji i archiwizacji dokumentów - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Okres przechowywania danych
Co do zasady, dane przetwarzane są przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do
określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści
w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego
dochodzenia roszczeń. Okres przechowywania danych stanowiących treść korespondencji jest
jednak uzależniony od celu przetwarzania danych, którego dotyczy dana korespondencja
(jeżeli występują inne terminy usunięcia danych, to informacje na ten temat podano w
odrębnej klauzuli informacyjnej).
W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Pani/Pana - źródło ich pochodzenia i
kategorie danych osobowych

Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo
swoich danych, to ich źródłem jest autor korespondencji.
4. Osoby udzielające referencji EDU GOV
Cel przetwarzania i podstawa prawna:
• w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie
zgody były wyrażane (najczęściej na wykorzystanie wizerunku) - art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
• w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających
na prowadzeniu marketingu i promocji produktów lub usług - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności podstawy prawnej.
W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Pani/Pana - źródło ich pochodzenia i
kategorie danych osobowych
Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo
swoich danych, to ich źródłem jest autor lub podmiot posiadający do niego prawa.
5. Użytkownicy mediów społecznościowych
Cel przetwarzania i podstawa prawna:
• w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie
zgody były wyrażane - art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
• w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających
na prowadzeniu marketingu i promocji produktów lub usług w szczególności w celu
prowadzenia konta na portalu społecznościowym, w tym promowania marki,
moderowania forum, przyjmowania Państwa zgłoszeń, prowadzenia statystyk - art. 6
ust. 1 lit. f RODO.
Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia
sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami
w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu
zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby
wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na
Administratorze lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który
termin jest dłuższy.
W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Pani/Pana - źródło ich pochodzenia i
kategorie danych osobowych
Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo
swoich danych, to ich źródłem jest osoba, która wskazała Pani/Pana dane np. zgłoszeniu. Dane
osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszenia, przy czym najczęściej są
to imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres korespondencyjny.
6. Wnioskujący, składający reklamacje, zapytania i ich przedstawiciele
Cel przetwarzania i podstawa prawna:
• w celach określonych w treści zgody, o ile taka została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO),

•

w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit.
b RODO,
• w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
• w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora: - polegającego na
rozpatrzeniu złożonej skargi, wniosku lub reklamacji,
- dane osoby wskazanej przez wnioskującego, składającego reklamację, zapytanie do
kontaktów w tym zakresie
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO
UWAGA: jeśli opis okoliczności zdarzenia zawiera dane szczególnej kategorii, to będą one
przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 9 ust. 2 lit. f RODO), a poza
tym celem, na podstawie zgody, którą stanowi Twoje wyraźne działanie: udostępnienie ich z
Twojej inicjatywy w celu rozpatrzenia zgłoszenia (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub
rozliczeniu reklamacji, a w razie przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń - do czasu ich przedawnienia prawomocnego zakończenia postępowań w tym
postępowania egzekucyjnego.
W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Pani/Pana - źródło ich pochodzenia i
kategorie danych osobowych
Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo
swoich danych, to ich źródłem jest osoba, która wskazała Pani/Pana dane we wniosku, treści
reklamacji, zapytaniu. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do obsługi
zgłoszenia, przy czym najczęściej są to imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres
korespondencyjny, okoliczności podlegające zgłoszeniu, nr konta bankowego (w przypadku
zwrotów).
Usługi newsletter – klienci indywidualni
Jeżeli poprosiliśmy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji
usługi newsletter – mogą Państwo wycofać zgodę w każdym czasie za pomocą specjalnego
odnośnika zawartego w każdej wiadomości lub przez skontaktowanie się z nami telefonicznie
lub mailowo szkolenia@edu-gov.pl. Dane przekazane nam przez Państwa dla realizacji usługi
newsletter zbieramy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
Usługi newsletter – klienci instytucjonalni
Jeżeli występują Państwo w imieniu firmy lub instytucji, są Państwo naszym klientem,
kontrahentem lub innym partnerem biznesowym - możemy kierować do Państwa jednostki na
podany przez Państwa adres korespondencji lub poczty elektronicznej informację o naszych
produktach i usługach na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Dane podane jako
reprezentanta firmy poprzez usługę newsletter traktujemy jednak jako Państwa prywatne
dane. Szanując wspólne relacje zapewniamy możliwość rezygnacji z otrzymywania tych
informacji w ten sam sposób, jak w przypadku klientów indywidualnych. Korzystając z tego
prawa firma lub instytucja, którą Państwo reprezentują zostanie wypisana z usługi newsletter,

a Państwa dane zostaną usunięte. Nasza oferta produktów i usług może jednakże trafić do
Państwa organizacji w związku z realizacją naszych prawnie usprawiedliwionych interesów i
może być związana z inną formą naszej współpracy.
Formularze kontaktowe
Jeżeli chcą Państwo nawiązać z nami współpracę, skorzystać z naszych usług lub produktów
lub zadać nam pytanie, mogą Państwo przekazać nam swoje dane osobowe poprzez dostępne
na naszych stronach formularze kontaktowe. Nie żądamy wówczas zgody na przetwarzanie
danych, gdyż przetwarzamy je w oparciu o nasze usprawiedliwione interesy, którymi są
udzielenie odpowiedzi na zadanie pytanie, marketing naszych produktów i usług (np. jeżeli
chcą Państwo otrzymać od nas ofertę, odpowiedź na zapytania) albo działania zmierzające do
zawarcia umowy.
Odbiorcy danych
W związku z prowadzoną działalnością, Administrator może ujawniać Państwa dane osobowe
następującym podmiotom, jeśli jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania:
• firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne,
• firmie RTCLab Sp. z o.o., prowadzącej portal LiveWebinar.com, poprzez który AWS
organizuje szkolenia online,
• kancelarie adwokackie lub radcowskie współpracujące z AWS,
• firmy prowadzące działania marketingowe,
• firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe,
• banki, zakłady ubezpieczeń oraz pozostałe instytucje finansowe i płatnicze,
• organy publiczne, otrzymujące dane w związku z realizacją obowiązków prawnych
administratora.
Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych:
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania swoich danych osobowych,
• usunięcia swoich danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art.
21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa
szczególną sytuacją),
• przenoszenia swoich danych osobowych.
Nadto, osobie, której dane są przetwarzane przez AWS przysługuje prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Czy musisz podawać swoje dane osobowe?
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej
działalności oraz wywiązania się przez Administratora z wymogów prawa. W pozostałym
zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Administratora danych w celach

marketingowych) podanie danych jest dobrowolne. A zgody mogą zostać w każdym momencie
odwołane.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców
Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT,
Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych
uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Państwa
danych poza obszar EOG.
Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni
stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na
terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia
odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa
danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję
Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
W ramach standardowych procesów, EDU GOV nie przetwarza danych osobowych w sposób
zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych na stronie
internetowej:
Informacja o plikach cookies
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. 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.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
• utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
• realizacji celów określonych w części “Istotne techniki marketingowe”;
5. 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.

6. 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

7. zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także
automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane
mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności
dotyczy to firm: operatora portalu LiveWebinar.com (RTCLab Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce),
Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter
(Twitter Inc. z siedzibą w USA), LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, z siedzibą w
Irlandii).
9. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów
uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w
skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
Istotne techniki marketingowe
Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do
użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej
podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
Informacje w formularzach
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o
ile zostaną one podane.
2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych
w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku
adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu
handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny
sposób informuje, do czego on służy.
Logi Administratora
Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są
wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
1. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
2. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego
oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych
osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów
programistycznych.

Hosting
1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: domeny.pl
2. Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta
22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

3. pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy
210.000,00 zł w pełni wpłacony.
4. Pod adresem domeny.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę
prywatności firmy hostingowej.
5. Firma hostingowa:
• stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie
bezpieczeństwa),
• stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np.
specjalne systemy gaśnicze),
• stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii
zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
• stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola
dostępu, monitoring),
• stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów
jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków
środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
• stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia
ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
• powołała Inspektora Ochrony Danych.
6. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie
serwera. Zapisowi mogą podlegać:
• zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
• czas nadejścia zapytania,
• czas wysłania odpowiedzi,
• nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
• informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w
przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
• informacje o przeglądarce użytkownika,
• informacje o adresie IP,
• informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług
poprzez rejestratory na stronie,
• informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz
wysyłanej przez Operatora.

