POLITYKA PRYWATNOŚCI
I.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Joanna Banaszewska prowadząca działalność
gospodarczą pod ﬁrmą Joanna Banaszewska ul. Biograﬁczna1/3, 01-992 Warszawa, NIP
118-213-0216.
Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:
info@Instacademy.pl
II.

Cel, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą:
−

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonania łączącej Administratora z Tobą
umowy, w tym dokonywania płatności, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy,
odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktowania się z Tobą, w
tym w celach związanych z realizacją umowy - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających
z umowy,

−

na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych - do czasu upływu okresu
przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej,

−

na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w celu prowadzenie działań marke]ngowych
własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej - do czasu
cofnięcia zgody,

−

na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez
Administratora jakim jest obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza
kontaktowego, dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, prowadzenie statystyk –
do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, a także przez okres 1 roku celem
zachowania rozliczalności.

III.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Do Twoich danych mogą mieć dostęp podmioty wspierające Administratora w realizacji umowy kupna
sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności dostawcy
odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe,
prawne, audytowe, konsul]ngowe, kurierzy, agencje marke]ngowe (w zakresie usług
marke]ngowych) oraz podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
IV.

Twoje prawa

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności. W
pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie proﬁlowania).
V.

Pliki cookies

Strona internetowa www.instacademy.pl używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie
Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie
internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
−

sesyjne,

−

stałe,

−

analityczne.

„Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony
w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
„Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie
zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ.
Analityczne „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez
Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie
wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych
Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera
poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).
VI.

Postanowienia końcowe

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności
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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) – dalej jako „RODO”.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,
a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z zasadą zgodności
z prawem, rzetelności i przejrzystości, zasadą ograniczenia celu przetwarzania danych, zasadą
minimalizacji danych, zasadą prawidłowości danych, zasadą ograniczenia przechowania danych,
zasadą integralności i poufności danych oraz rozliczalności.
Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie
wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące
przepisy. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed
dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

