Polityka prywatności i cookies
I. Informacje ogólne
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony
internetowej
www.educatorlb.pl
jest
Educator L.B. Centrum Kształcenia FORMEDICO Liliana Kaleta, adres siedziby:
62-800 Kalisz, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 50 A lok. 20, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców pod numerem, NIP: 6181339715, REGON: 300087500, adres poczty
elektronicznej: biuro@educatorlb.pl dalej „Administrator”, będąca jednocześnie
Usługodawcą
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli
skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres
biuro@educatorlb.pl.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych.
4. www.educatorlb.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich
zachowaniu w następujący sposób:
a. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka).
II. Informacje w formularzach
1.
2.
3.
4.

www.educatorlb.pl zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta.
www.educatorlb.pl
może
zapisać
automatycznie
informacje
o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej,
niż za zgodą Klienta.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza, np. w celu dokonania odpowiedzi na zadanie zapytanie.

III. Cel i zakres zbierania danych oraz podstawa prawna tych działań
1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w dwóch celach:
a. udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz
kontaktowy - podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi,
że przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do realizacji lub
zawarcia umowy,
2. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:
a. adres e-mail,
b. imię,
c. ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za
pomocą formularza kontaktowego.,
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3. Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane
w zautomatyzowany sposób w celu określenia Państwa potrzeb ani cech
osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.
4. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom.
W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru
Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.
IV. Przechowywanie i usuwanie danych
1. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych,
które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć
miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych. Mamy przez to na myśli czas
potrzebny na podjęcie decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również
czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.
2. Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą się u nas
procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego,
jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w
celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość
nawiązania współpracy.
3. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną
usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed
upływem trzydziestu dni.
4. W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez
okres 6 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.
V. Pliki „Cookies”
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach 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 www.educatorlb.pl
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu
i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury
i zawartości;
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c.

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik
nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
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 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. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych
w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane
do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.;
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać
w każdym strony internetowej czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Użytkownika Serwisu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą
wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod w sekcji „Pomoc”
w menu przeglądarki internetowej.
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