POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY SOFTWARESKILL.PL ORAZ
EDU.SOFTWARESKILL.PL

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz
przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w
telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika serwisów:
a. https://softwareskill.pl
b. https://edu.softwareskill.pl
2. Jeśli w polityce prywatności wykorzystywany jest któryś z poniższych zwrotów, to należy
mu nadać znaczenie następujące:
a. administrator – Damian Rudczyk, prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w
Tychach (43-100) przy ul. Rolnej 23/10, ujawniony w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, posługujący się NIP 6462944603, numerem REGON
365084534 i adresem e-mail: kontakt@softwareskill.pl ;
b. platforma edukacyjna - serwis internetowy dostępny w sieci web pod adresem
https://edu.softwareskill.pl będący usługą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną;
c. sklep – serwis internetowy umożliwiający nabywanie towarów i usług, dostępny w
sieci web pod adresem https://edu.softwareskill.pl ;
d. sprzedaż lub zakup – proces, podczas którego nabywasz w zamian za środki pieniężne
towary lub usługi dostępne w sklepie;
e. użytkownik – to osoba fizyczna, która jest usługobiorcą usługi świadczonej drogą
elektroniczną oraz świadczonych w jej ramach usług warunkowych.
f. usługa warunkowa - usługa oparta na dostępie warunkowym w rozumieniu ustawy o
ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub
polegających na dostępie warunkowym, będąca jednocześnie usługą w rozumieniu
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca na możliwości skorzystania
w ramach platformy edukacyjnej z dostępu za pomocą konta użytkownika do treści
cyfrowych stanowiących własność usługodawcy;
3. Platforma edukacyjna wymaga posiadania konta użytkownika do korzystania ze wszystkich
jej funkcjonalności, za wyjątkiem funkcjonalności “Zapomniałeś hasła” - czyli
umożliwiającej przypomnienie sobie hasła do platformy edukacyjnej.
4. Aby założyć konto użytkownika na platformie edukacyjnej, należy zakupić usługę za
pośrednictwem sklepu lub zostać wskazanym przez klienta sklepu jako osoba uprawniona
do korzystania z usługi, którą on zakupił.
5. Korzystanie z platformy edukacyjnej jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu
regulaminu.
6. Sklep nie wymaga zakładania konta użytkownika do korzystania ze swojej pełnej
funkcjonalności. Aby dokonać zakupu w sklepie niezbędne jest zaakceptowanie
regulaminu.
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§2
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

JAKIE INFORMACJE NA TWÓJ TEMAT POSIADAMY
W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Twój temat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

adres e-mail,
imię i nazwisko,
adres zamieszkania,
numer NIP,
adres wykonywania działalności gospodarczej,
dane zawarte w korespondencji do nas kierowanej,
numer rachunku bankowego,
adres IP,
szczegóły dotyczące złożonych zamówień.

Zakres przetwarzanych danych opisaliśmy precyzyjnie w odniesieniu do każdego celu
przetwarzania. Informacje w tym zakresie znajdują się w dalszej części niniejszej polityki.

SKĄD MACIE MOJE DANE OSOBOWE?
W większości przypadków sam nam je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:
a. zapisujesz się na nasz newsletter
b. składasz zamówienie na nasz produkt
c. przesyłasz reklamację lub odstępujesz od umowy
d. kontaktujesz się z nami
Jeśli samodzielnie nie podałeś swoich danych osobowych, to otrzymaliśmy je od kogoś, kto za
pośrednictwem sklepu https://edu.softwareskill.pl zakupił dostęp do programu
szkoleniowego, a następnie wskazał Ciebie jako osobę, której mamy przypisać dostęp do
zakupionego produktu. Dysponujemy komplementem informacji, na podstawie którego - jeśli
wniesiesz do nas indywidualne zapytanie - udzielimy Tobie szczegółowej informacji w tej
sprawie.

Z KIM MOGĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY
DANYCH?
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z
administratorem - wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@softwareskill.pl .
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CZY TWOJE DANE SĄ BEZPIECZNE?
Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Przeanalizowaliśmy
ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie
wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Stale
monitorujemy stan naszej infrastruktury technicznej, wprowadzając konieczne usprawnienia.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych, jesteśmy do Twojej
dyspozycji pod adresem kontakt@softwareskill.pl

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?
Administrator przetwarzana Twoje dane osobowe w następujących celach, obok których
podano podstawy prawne przetwarzania:
1. zawarcie i świadczenie usługi świadczonej drogą elektroniczną - na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679; dalej jako
RODO);
2. świadczenie usług warunkowych udostępnianych na platformie edukacyjnej - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
3. odprowadzanie należnego podatku od towarów i usług – na podstawie art. 6 ust. 1 l it. c)
RODO w zw. z art. 19 ust. 5 pkt 4 i art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,
ustawą o rachunkowości;
4. odprowadzanie należnego podatku dochodowego – na podstawie art. 6 ust. 1 l it. c) RODO
w zw. z art. 32 ordynacji podatkowej oraz przepisami ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych;
5. realizacja obowiązku przechowywania faktur VAT wystawionych przez administratora – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 32 ustawy Ordynacja podatkowa
6. prawnie uzasadnione interesy administratora, na które składają się:
a. obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami, również w
przypadkach odstąpienia od umowy przez użytkownika,
b. zapobieganie czynom zabronionym,
c. realizacja marketingu usług własnych,
d. prowadzenie wewnętrznych badań statystycznych dotyczących sposobu
korzystania z platformy,
e. badanie poziomu zadowolenia z jakości usługi świadczonej drogą elektroniczną jak
i poszczególnych usług warunkowych oraz rozpatrywania reklamacji związanych z
umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
7. prowadzenia procesu negocjacyjnego pomiędzy reprezentowaną przez Ciebie firmą a
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administratorem, który może zakończyć się nawiązaniem współpracy gospodarczej
polegającej na sprzedaży towarów lub usług przez administratora na rzecz
reprezentowanej przez Ciebie firmy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zamówienia – szczegóły
Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do jego realizacji. Jeżeli prosisz o
wystawienie faktury VAT na firmę, musimy znać numer NIP Twojej firmy oraz adres
wykonywania działalności gospodarczej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
prawidłowego zakończenia procesu złożenia zamówienia.
System sklepu jest wykorzystywany do obsługi procesu zamówienia. Każde zamówienie
zapisywane jest w naszej bazie. Oznacza to, że Twoim danym osobowym przypisanym do
zamówienia towarzyszą również informacje dotyczące samego zamówienia takie jak:
zamówione produkty, wybrany sposób płatności, termin dokonania płatności, dane do
faktury.
Dane zgromadzone w związku ze złożonym zamówieniem, przetwarzane są w celu:
a. wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie
wystawiania faktur),
c. uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej,
d. realizacji pozostałych obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w zw. z przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych),
e. w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub
dochodzenia roszczeń, jak również identyfikacji klienta powracającego
Powyższe punkty stanową nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a
następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po
upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach archiwalnych na
potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również
identyfikacji klienta powracającego. Ponadto mamy obowiązek przechowywać dokumentację
księgową, która może zawierać Twoje dane osobowe, przez okres wymagany przepisami
prawa.
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Reklamacje i odstąpienia od umowy – szczegóły
Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte
w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję:
a. imię i nazwisko,
b. adres zamieszkania,
c. numer telefonu,
d. adres e-mail,
e. numer rachunku bankowego.
Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od
umowy.
Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy
wykorzystujemy w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od
umowy, a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art.
6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub
procedury odstąpienia.
Dokumenty reklamacyjne będą przechowywane do czasu upływu terminu uprawnień z
rękojmi. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy będą przechowywane wraz z dokumentacją
księgową przez okres wymagany przez przepisy prawa.

Obsługa korespondencji – szczegóły
Kontaktując się z nami, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w
treści korespondencji, w szczególności:
a. adres e-mail,
b. imię i nazwisko
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Podstawą
prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz usprawiedliwiony cel w
postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania
określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie
określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii
korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać
się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne
interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
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Obowiązki podatkowe i księgowe – szczegóły
Jeżeli wystawiamy Tobie fakturę za produkty lub usługi zakupione w naszym sklepie, to
faktura ta wchodzi w skład dokumentacji księgowej, która będzie przechowywana przez okres
czasu wymagany przez przepisy prawa. Twoje dane osobowe są w takiej sytuacji przetwarzane
w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych).

Newsletter – szczegóły
Abyśmy mogli wysyłać Tobie nasz newsletter – musimy przetwarzać Twoją daną osobową jaką
jest adres email oraz Twoje imię

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH?
Twoje dane osobowe są ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem. Takie
podmioty nazywa się odbiorcami danych. Ujawnienie danych przez administratora jest
możliwe co do zasady w następujących przypadkach:
1. gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa – dotyczy to ujawniania przez
administratora Twoich danych,
2. gdy administrator musi ujawnić dane, by móc zrealizować umowę z podmiotem
trzecim - dotyczy to wszystkich działań, które mają związek z zapewnieniem
poprawnego funkcjonowania platformy edukacyjnej, sklepu, newslettera,
3. występuje w przypadku korzystania z rozwiązań informatycznych, których dostawcami
są podmioty trzecie, niezależne od administratora i zawsze odbywa się na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych,
4. gdy administrator decyduje się na ujawnienie danych osobowych z powodu własnego,
prawnie uzasadnionego interesu,
5. gdy wynika to z wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych
Wszystkie powyższe przypadki są praktykami w pełni zgodnymi z RODO.
Podmiotami, którym administrator ujawni Twoje dane osobowe będą:
1. UAB MailerLite (Litwa) ;
2. Facebook Inc (Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki);
3. Google Ltd (Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki);
4. WPIdea Better Profits Michał Jaworski (NIP 665-263-01-38);
5. PayU SA. (KRS 0000274399);
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CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ?
Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe również poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Wiąże się to z przekazywaniem Twoich danych osobowych do
innych państw, niż należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – tzw. państw trzecich.
Obejmuje to zawsze przypadki, które są niezbędne w celu wykonania umowy i zapewnia
działania platformy edukacyjnej. Zawsze staramy się wdrażać rozwiązania w taki sposób, aby
nie udostępniać danych osobowych lub udostępniać je w minimalnym zakresie. Zawarliśmy
umowy powierzenia przetwarzania, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa
Twoich danych. W przypadku danych, które są przekazywane poza Europejski
Obszar Gospodarczy, umowa jest oparta o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez
Komisję Europejską. W ramach oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z zaleceniami po
wyroku c-311/18, administrator określił ryzyko i ewentualne skutki związane z
przekazywaniem danych. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?
Administrator przetwarza Twoje dane przez różne okresy czasu. Zależy to od celu
przetwarzania danych oraz ich rodzaju. Możemy wskazać następujące okresy:
1. przez czas obowiązywania regulaminu i świadczenia na jego podstawie usługi drogą
elektroniczną lub usługi warunkowej,
2. przez 6 lat, licząc od dnia, w którym skontaktowałeś się z administratorem w sprawach
związanych z działaniem platformy edukacyjnej, sklepu lub newslettera,
3. przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku
wymagany przez przepisy regulujące zobowiązania podatkowe - na podstawie art. 32 i
70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH
OSOBOWYCH?
Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora usunięcia, sprostowania, ograniczenia
lub wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te
przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie
uzasadnione. Ponadto przysługuje Tobie także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie
zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych – dotyczy ono zgody na otrzymywanie
newslettera i zostało w sposób dokładny wyjaśnione podczas procesu zapisywania się na
newsletter.
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CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?
Nie musisz podawać swoich danych osobowych - jeśli tylko przeglądasz główną stronę
platformy edukacyjnej lub sklepu to. Jeśli chcesz korzystać z platformy edukacyjnej lub sklepu,
to musisz podać swój adres e-mail, imię i nazwisko. Odmowa podania tych danych
uniemożliwia założenie Tobie konta użytkownika na platformie edukacyjnej i w efekcie
korzystanie z niej.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały
profilowaniu.

PRAWO DO SKARGI
Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje
dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

§3
W JAKICH CELACH KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES
Pliki cookies wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
poszczególnych mechanizmów strony, sklepu czy platformy edukacyjnej - takich jak
utrzymywanie sesji po zalogowaniu do konta, zapamiętanie produktów dodanych do koszyka,
cele marketingowe i re-marketingowe.

§4
JAKIE PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH SĄ WYKORZYSTYWANE
W ramach naszej strony funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:
1.
2.
3.
4.
5.

Google Analytics,
Google Tag Manager,
Google AdWords,
Facebook,
Disqus

Szczegóły dotyczące poszczególnych plików cookies podmiotów trzecich opisane zostały
poniżej.
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Google Analytics – szczegóły
Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się
na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie
w celu optymalizacji naszych stron internetowych.
W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny
kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC
dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Google
Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej
strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów
Google, które mogą znajdować się w całym świecie i tam przechowywane.
Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które
pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google
Analytics nie mają dla nas charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp
w ramach Google Analytics to, w szczególności:
1.
2.
3.
4.
5.

informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszej strony,
czas spędzony na naszej stronie oraz na jego podstronach,
przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
źródło, z którego przechodzisz do naszej strony.

Ponadto, korzystamy w ramach Google Analytics z następujących Funkcji Reklamowych:
1. raporty demograficzne i zainteresowań,
2. remarketing,
3. funkcje raportowania o reklamach, user-ID.
W ramach Funkcji Reklamowych również nie gromadzimy danych osobowych. Informacje, do
jakich mamy dostęp, to, w szczególności:
1.
2.
3.
4.

przedział wieku, w którym się znajdujesz,
Twoja płeć,
Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu
bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na
świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google
Analytics i Google Analytics 360.
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Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google
danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z
tymi informacjami: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Google Tag Manager – szczegóły
Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA i umożliwiającego zarządzanie tagami,
czyli drobnymi fragmentami kodu, dzięki którym jesteśmy w stanie
kontrolować ruch i zachowanie użytkowników, zbierać informacje o skuteczności reklam i
podejmować działania mające na celu ulepszanie naszej strony. Google Tag Manager
nie zbiera żadnych informacji umożliwiających Twoją identyfikację, jednakże narzędzie to
powoduje uruchomienie innych tagów, które z kolei mogą zbierać dane.

Google AdWords – szczegóły
Korzystamy z funkcji remarketingowych dostępnych w ramach systemu Google AdWords
obsługiwanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym
interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.
Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim
urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który zbiera informacje na temat Twojej
aktywności na naszej stronie. Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacją jesteśmy w
stanie wyświetlać Ci reklamy w ramach sieci Google w zależności od Twoich zachowań na
naszej stronie. Przykładowo, jeżeli wyświetlisz jakiś produkt, informacja o tym fakcie zostanie
odnotowana przez plik remarketing cookie, co sprawi, że będziemy mogli skierować do Ciebie
reklamę dotyczącą tego produktu lub jakąkolwiek inną, którą uznamy za właściwą. Reklama ta
zostanie wyświetlona Ci w ramach sieci Google podczas korzystania przez Ciebie z Internetu,
przeglądania innych stron internetowych itp.
Podkreślamy, że my, korzystając z Google Ads, nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które
pozwalałaby na Twoją identyfikację. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że
nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane po stronie Google, ale w
tym zakresie nie ponosimy już za to odpowiedzialności, ponieważ Google realizuje te działania
na podstawie umowy zawartej z Tobą jako użytkownikiem usług Google.
My, korzystając z Google AdWords, jesteśmy jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do
których chcielibyśmy, by nasze reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje
decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Ci naszą reklamę.
Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google
na łączenie historii przeglądania z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego
konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych.
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W takiej sytuacji Google wykorzysta Twoje dane w celu stworzenia i zdefiniowania list grup
docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy
tymczasowo zebrane informacje z innymi posiadanymi danymi, aby utworzyć grupy docelowe.
Jeżeli nie chcesz otrzymywać personalizowanych reklam, możesz zarządzać ustawieniami
reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/.
Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google
danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z
tymi informacjami: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Facebook Custom Audiences – szczegóły
W ramach systemu reklam Facebook Ads zapewnianego przez Facebook Inc., 1601 S.
California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, korzystamy z funkcji Niestandardowych Grup
Odbiorców w celu kierowania do określonych grup użytkowników targetowanych przekazów
reklamowych. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie
uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.
W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań na
naszej stronie, zaimplementowaliśmy w ramach naszej strony Pixel Facebooka, który w
sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny.
Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Facebooka,
która mogą znajdować się na całym świecie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych
Ameryki (USA).
Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na
Twoją identyfikację. W zależności od Twojej aktywności na naszych stronach możesz trafić do
określonej grupy odbiorców, ale w żaden sposób nie identyfikujemy poszczególnych osób
należących do tych grup.
Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami
o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla
swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne
od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka:
https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku
możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdziesz przydatne
informacje w tym zakresie: https://www.facebook.com/ads/settings.
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Narzędzia społecznościowe – szczegóły
Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia
społecznościowe, zwane dalej łącznie „wtyczkami”, udostępniane przez serwisy
społecznościowe takie jak Facebook, Instagram, LinkedIN, Twitter, Pinterest.
Wyświetlając naszą stronę internetową zawierającą wtyczkę danego serwisu
społecznościowego, Twoja przeglądarka przesyła do administratora tego serwisu
społecznościowego informację o odwiedzinach. Ponieważ wtyczka jest fragmentem serwisu
społecznościowego wbudowanym w naszą stronę, przeglądarka wysyła informację o żądaniu
pobrania zawartości danego serwisu społecznościowego na naszą stronę.
Wtyczki gromadzą pewne informacje na Twój temat, takie jak identyfikator użytkownika,
odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej.
Administratorzy serwisów społecznościowych wykorzystują część tych informacji, aby
personalizować warunki oglądania naszej strony. Na przykład, gdy odwiedzasz stronę z
przyciskiem „Lubię to”, administrator serwisu społecznościowego potrzebuje informacji, kim
jesteś, aby pokazać Ci, którzy z Twoich znajomych również lubią naszą stronę.
Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być również wykorzystywane przez
administratorów serwisów społecznościowych w ich własnych celach, takich jak np.
doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja
własnych działań, targetowanie reklam. Nie mamy realnego wpływu na to, w jaki sposób
informacje gromadzone przez wtyczki są następnie wykorzystywane przez administratorów
serwisów społecznościowych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w regulaminach i
politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.
Wtyczki serwisów społecznościowych gromadzą i przekazują informacje do administratorów
tych serwisów nawet wtedy, gdy przeglądasz naszą stroną nie będąc zalogowanym do
swojego konta w serwisie społecznościowym. Wtedy jednak przeglądarka wysyła bardziej
ograniczony zestaw informacji.
Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to administrator serwisu
będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w
danym serwisie społecznościowym.
Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie
odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie,
to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również
całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia
dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
Ponadto, korzystanie z niektórych wtyczek może wiązać się z publikowaniem określonych
informacji w ramach Twoich profili społecznościowych. Przykładowo, informacje o kliknięciach
w przycisk „Lubię to” mogą być dostępne na Twojej osi czasu na Facebooku. Oczywiście, jeżeli
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udostępniasz jakieś treści w swoich social media z wykorzystaniem wtyczek osadzonych na
naszej stronie, to udostępnienie to w sposób naturalny będzie widoczne w Twoim profilu.
Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przetwarzaniem przez administratorów serwisów
społecznościowych informacji gromadzonych przez wtyczki, w szczególności o cel i zakres
gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez administratorów, jak
również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania
ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności, wszystko znajdziesz w politykach
prywatności poszczególnych usługodawców:
Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation,
Twitter – https://twitter.com/en/privacy,
LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,
Instagram – https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388,
Pinterest – https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.

Disqus – szczegóły
Na naszej stronie wykorzystywany jest system komentarzy Disqus obsługiwany przez
zewnętrzny podmiot, tj. Disqus, Inc., 717 Market St San Francisco, CA 94103, USA.
Gdy wyświetlasz stronę zawierającą komentarze obsługiwane przez system Disqus, Disqus
wysyła jeden lub więcej plików cookies do Twojego urządzenia, które identyfikują Twoją
przeglądarkę internetową. Pliki cookies Disqus odpowiedzialne są za prawidłowe
funkcjonowanie systemu komentarzy, w szczególności usprawniają proces logowania się. W
ramach plików cookies Disqus gromadzone są również informacje w jaki sposób korzystasz z
naszej strony (np. podstrony, który odwiedzasz, linki, w które klikasz) w celu analizy Twojej
aktywności oraz personalizowania wyświetlanych Ci w ramach systemu Disqus treści, w tym
reklam.
Jeżeli Disqus wyświetla reklamy, korzysta z technologii wspierających ten proces, takich jak
Google, Polymorph, ServeBid, które mogą ustawiać cookies na potrzeby personalizacji
marketingu, powiązania reklam z późniejszymi aktywnościami, limitowania jak często
wyświetlane są Ci poszczególne reklamy.
Pamiętaj, że z systemu komentarzy Disqus korzystasz jako jego własny użytkownik, na
podstawie regulaminu oraz polityki prywatności Disqus. Disqus jest samodzielnym,
niezależnym od nas podmiotem świadczącym na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.
Szczegółów w zakresie zasad korzystania z systemu Disqus, w tym ochrony prywatności,
możesz szukać w dokumentach udostępnianych bezpośrednio przez Disqus:
regulamin: https://help.disqus.com/en/articles/1717102-terms-of-service#publisher-termsof-service-agreement,
polityka prywatności: https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy.
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CZY ŚLEDZIMY TWOJE ZACHOWANIA PODEJMOWANE WZGLĘDEM NASZEJ STRONY?
Tak, korzystamy z narzędzi Google AdWords, Google Analytics oraz Facebook Custom
Audiences, które wiążą się z gromadzeniem informacji na temat Twoich aktywności na naszej
stronie. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w ramach pytania poświęconego plikom
cookies podmiotów trzecich, dlatego nie będziemy powtarzać tych informacji również tutaj.

CZY KIERUJEMY DO CIEBIE TARGETOWANE REKLAMY?
Tak, korzystamy z Google Ads oraz Facebook Ads w ramach których możemy kierować
reklamy do określonych grup docelowych zdefiniowanych w oparciu o różne kryteria takie jak
wiek, płeć, zainteresowania, zawód, praca, działania podejmowane uprzednio w ramach
naszej strony. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w ramach pytania poświęconego
plikom cookies podmiotów trzecich, dlatego nie będziemy powtarzać tych informacji również
tutaj.

§5
BLOKADA COOKIES
1. Zawsze masz możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez
odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej.
2. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie platformy edukacyjnej,
sklepu, newslettera oraz strony https://softwareskill.pl.
3. Brak zmiany domyślnych ustawień Twojej przeglądarki oznacza akceptację dla
stosowanych cookies. Zgodnie z przepisami polskiego prawa platforma edukacyjna
przyjmuje, że możesz wyrazić lub odmówić zgody na wykorzystywanie plików cookies
poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki. Zgoda tak wyrażona może być
w każdym momencie wycofana.
4. Możesz w dowolnym momencie usunąć pliki cookie przechowywane na swoim
urządzeniu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
danych zawartych w plikach cookie do chwili jej wycofania. Wycofanie zgody
wyrażonej za pośrednictwem opcji przeglądarki jest szczegółowo opisane na stronach
internetowych dostawców poszczególnych przeglądarek — poniżej znajdziesz
hiperłącza do tych najpopularniejszych:
a. Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
b. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
c. Google Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
d. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
e. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
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5. Masz możliwość zweryfikowania w każdej chwili swoich ustawień w przeglądarce,
również w stosunku do poszczególnych plików cookie. W tym celu możesz skorzystać
m.in. z następujących narzędzi:
a. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
b. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
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