
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
1 Postanowienia ogólne 

1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu internetowego e-
atticus.pl w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (zwane dalej: 
Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych) oraz Ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 
1000 z późniejszymi zmianami)– zwaną dalej Ustawą o ochronie danych 
osobowych), jest Szkoła Języków Obcych Atticus Monika Wronowska, NIP: 
9512455524, 02-792 Warszawa , ul. Lasek Brzozowy 16/35 (woj. 
mazowieckie) 

Kontakt z Administratorem możliwy jest: 

1.  
o  
§ na adres e-mail: sjo.atticus@gmail.com 
§ tel: 510 233 125 
§ za pomocą formularza dostępnego na stronie https://e-

atticus.pl/kontakt-ze-szkola-jezykowa-atticus/ 
§ pisemnie, na adres: 02-792 Warszawa , ul. Lasek Brzozowy 

16/35 (woj. mazowieckie) 
2. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych w zakresie 
danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem e-atticus.pl oraz powiązanych 
z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez jej użytkowników. 

3. Użytkownik, który korzysta z serwisu, potwierdza zapoznanie się 
z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Polityką Plików „Cookies” 
(zawartą w osobnym dokumencie) oraz zrozumienie ich treści. 

2 Pozyskiwanie, przechowywanie i gromadzenie danych osobowych 

1. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z Ogólnym 
Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o ochronie danych 
osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 
lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.). 

2. Użytkownicy nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby 
móc skorzystać z serwisu. Za jego pośrednictwem mogą być jednak 
gromadzone dane osobowe, specyficznie i dobrowolnie udostępniane 
przez użytkowników. W takim przypadku zgoda użytkownika na przetwarzanie 
jego danych osobowych zostanie pozyskana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o ochronie danych osobowych przez administratora danych, 
który poinformuje użytkownika o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych 
przed ich pozyskaniem i rozpoczęciem przetwarzania. 

3. W związku z powyższym, przetwarzanie danych osobowych użytkowników 
odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia 
o Ochronie Danych, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem 



wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. 

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, 
których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że pozyskiwane 
przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla 
oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu 
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne 
i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane 
oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, 
których dotyczą. 

5. Dane osobowe użytkowników przechowywane są nie dłużej niż jest 
to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

3 Cel przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych 
i przechowywanych danych w następujących celach 

• zapewnianie obsługi użytkowników, 
• zawierania i realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, 
• dostosowywanie oferty do zainteresowań użytkowników, w tym reklam 

i informacji handlowych, 
• kontaktowanie się z użytkownikami, w tym w celach związanych 

ze świadczeniem usług, obsługą użytkowników, dozwolonymi działaniami 
marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-
mail oraz telefon, 

• przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług. 
1.  

1.  
1.   

2. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych danych 
wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów w okresie 
nie dłuższym niż jest to niezbędne w związku z korzystaniem z serwisu 
i do osiągnięcia celu przetwarzania. 

4 Udostępnianie danych 

1. Administrator zapewnia, że wszelkie zebrane dane osobowe służą 
do realizacji zobowiązań wobec użytkowników (np.  obsługi panelu klienta). 
Informacje te nie będą udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji, 
gdy: 

• uprzednio zostanie wyrażona wyraźna zgoda osób, których one dotyczą, 
na takie działanie, lub 

• jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika lub będzie wynikać 
z obowiązujących przepisów prawa. 

1.  
1.   

2. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które 
nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, 
zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania 
atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości 
i efektywności świadczonych usług lub udziału w badaniach naukowych 
przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną. 



5 Metody kontroli przez Użytkownika 

1. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu 
do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego 
lub stałego ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub 
przeniesienia, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenie 
przetwarzania, usunięcie danych lub ich przeniesienie odbywa się 
na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty 
elektronicznej sjo.atticus@gmail.com. Żądanie takie powinno zawierać imię 
i nazwisko użytkownika. 

2. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego w serwisie 
dane są poprawne. 

6 Prawo do wniesienia skargi 

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych 
odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż 
dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

7 Bezpieczeństwo 

Wszystkie zbierane dane chronione są z użyciem odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu 
zabezpieczenia ich przed przypadkowym zniszczeniem, utratą, dostępem osób 
nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. 

 
 

POLITYKA COOKIE 
1.    Administrator danych przechowuje logi serwera, rejestr tego rodzaju tworzony jest w sposób 

automatyczny. Przeglądarka internetowa, z której korzysta użytkownik automatycznie przekazuje 
do nas dane dotyczące wersji przeglądarki, czasu dostęp i ilości danych, adresu IP, które to dane 
wykorzystywane są w celu poprawy działania strony internetowej, weryfikacji pracy serwerów, a 
także dla celów statystycznych. 

2.      Pliki cookie to małe fragmenty tekstu, wysyłane przez stronę internetową do przeglądarki 
użytkownika, zapisywane w pamięci urządzenia i wysyłane do strony internetowej za każdym 
razem, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową. 

3.      Podczas korzystania przez użytkownika ze strony internetowej mogą być zapisane pliki tekstowe 
(Pliki cookie). Stosowane przez Administratora danych pliki cookie są bezpieczne dla urządzenia 
użytkownika. Mają one na celu wyświetlanie strony internetowej zgodnie z jego preferencjami. Pliki 
te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika. Pliki cookie 



zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu 
oraz przypisaną wartość. 

4.      Administrator danych wykorzystuje dwa typy plików cookie: 

1)    cookie sesyjne: pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony 
internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej, po tym czasie są trwale usuwane 
z urządzenia; 

2)    cookie trwałe: są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas 
określony w danym pliku bądź do ich usunięcia przez Użytkownika. 

5.      Administrator danych może wykorzystywać pliki cookie własne (umieszczone przez niego) oraz 
zewnętrzne (umieszczone przez zewnętrzne podmioty). 

6.      Administrator danych, oprócz plików cookie może wykorzystywać również inne podobne 
technologie, w tym technologię web storage. Technologia web storage, składająca się z local 
storage i session storage, jest podobna do plików cookie, z tą różnicą, że przeglądarka nie wysyła 
ich każdorazowo do strony internetowej. Zarówno pliki cookie jak i zmienne web storage mogą być 
usuwane po zamknięciu przeglądarki użytkownika (sesyjne pliki cookie i zmienne session storage) 
lub przechowywane dłużej (trwałe pliki cookie oraz zmienne local storage). Opisane wyżej 
technologie są powszechnie wykorzystywane w celu umożliwienia działania i poprawy wydajności 
stron internetowych oraz zbierania danych o zachowaniach ich użytkowników. Informacje o 
stosowanych technologiach dostępne są dla użytkownika w informacji dotyczącej stosowanych 
plików cookie wyświetlającej się na stronie podczas pierwszej wizyty użytkownika oraz dostępnej 
na bieżąco w trakcie jej przeglądania. W przypadku zastrzeżeń użytkownik może skontaktować się 
z Administratorem danych. 

7.      Wchodząc pierwszy raz na stronę internetową wyświetlona zostaje informacja na temat stosowania 
plików cookie. Jeżeli od razu podjąłeś decyzję o akceptacji stosowania plików cookie w pełnym 
zakresie należy kliknąć „Wyrażam zgodę” – oznacza to wyrażenie zgody przez użytkownika na 
stosowanie plików cookie wszystkich kategorii (oraz treści osadzonych przez podmioty trzecie), 
które są wykorzystywane. Aby dowiedzieć się więcej i dodatkowo zarządzać udzielanymi zgodami 
Użytkownik ma możliwość kliknąć w przycisk „Chcę dokonać ustawień Cookie”, a następnie wyrazić 
lub odmówić zgody na stosowanie plików cookie poszczególnych kategorii i/lub stosowanie usług 
przez podmioty trzecie na stronie internetowej oraz kliknąć w przycisk „Potwierdź wybór”. Po 
„Wyrażeniu zgody” i/lub „Potwierdzeniu wyboru” dotyczącego stosowania plików cookie, informacja 
na temat ich stosowania jest cały czas dostępna na stronie internetowej pod przyciskiem „Pliki 
cookie” dostępnym w bocznej części strony internetowej. W każdym czasie istnieje możliwość 
zmiany swoich preferencji dotyczących wyrażonych zgód na stosowanie plików cookie. Aby 



dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookie należy kliknąć w przycisk „Polityka 
prywatności”, co spowoduje przekierowanie do niniejszego dokumentu wyjaśniającego kwestie 
związane m.in. ze stosowanymi plikami cookie. 

8.      W ramach preferencji dotyczących wyrażenia zgody na stosowanie plików cookie poszczególnych 
kategorii, wyróżnić można następujące: 

1)    konieczne – są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich 
wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych 
osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak 
zakłócić prawidłowe działanie serwisu; 

2)    analityczne – mają na celu w szczególności uzyskanie przez Administratora danych wiedzy 
na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie 
tych danych odbywa się anonimowo; 

3)    marketingowe – mają za zadanie śledzić ruch użytkownika w Internecie oraz wyświetlać 
reklamy, które mogą być interesujące dla konkretnych użytkowników. pliki cookie mogą 
pochodzić od osób trzecich i być przez te podmioty wykorzystywane do tworzenia profilu 
preferencji użytkownika. Ich działanie uzależnione jest od zgody użytkownika; 

4)    inne – Pliki cookie, których nie udało się przypisać do powyższych kategorii. 

9.      Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookie 
i zmiennych web storage oraz tym podobnych technologii w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik 
może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby tego nie robiła, przy czym może to wpłynąć na 
ograniczenie funkcjonalności strony internetowej. Dodatkowe informacje na temat konfiguracji 
przeglądarki można znaleźć w informacjach zamieszczanych przez poszczególnych dostawców 
rozwiązań w postaci przeglądarek internetowych. Przykładowo informacje takie można znaleźć pod 
poniższymi linkami: 

1)    https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-
firefox?redirectlocale=pl&redirectslug=usuwanie-ciasteczek 

2)    https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=p
l 

10.    Wyłączenie bądź ograniczenie stosowania plików cookie lub zmiennych web storage może wpłynąć 
na korzystanie ze strony internetowej częściowo lub w pełnym zakresie. 



11.    Administrator danych wykorzystuje własne pliki cookie oraz może wykorzystywać podobne 
technologie w zakresie i celach wskazanych w informacji dotyczącej stosowanych plików cookie 
wyświetlającej się na stronie podczas pierwszej wizyty Użytkownika oraz dostępnej na bieżąco w 
trakcie jej przeglądania. Użytkownik uprawniony jest do zmiany swoich preferencji w każdym czasie 
poprzez kliknięcie w przycisk umieszczony w prawej części serwisu „Polityka cookies”. 

12.    W serwisie osadzone są treści podmiotów trzecich. Są one stosowane w zakresie i celach 
wskazanych w informacji dotyczącej stosowanych plików cookie wyświetlającej się na stronie 
podczas pierwszej wizyty Użytkownika oraz dostępnej na bieżąco w trakcie jej przeglądania. 
Użytkownik uprawniony jest do zmiany swoich preferencji w każdym czasie poprzez kliknięcie 
w przycisk umieszczony w prawej części Serwisu „Polityka cookies”. 

 
 


