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Polityka Prywatności i plików cookies 

Serwisu Webtolearn.pl 

 

 Podczas przeglądania naszej strony internetowej, korzystania z naszych usług, rozmowy telefonicznej z 

nami, kontaktu mailowego oraz wypełniając formularz kontaktowy, powierzasz nam przetwarzanie swoich danych 

osobowych. Zdarza się również, że informacje te powierzasz naszym partnerom, czyli stronom trzecim, które 

istnieją w środowisku naszych Usług. Współpracujemy z nimi, aby zapewnić Ci Usługi na najwyższym poziomie. 

Poniżej zawarliśmy informacje na ten temat. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się 

z tym dokumentem. 

 

Administrator danych osobowych 

 Administratorem Twoich danych osobowych jest: Web To Learn sp. z o.o., numer KRS: 0000823467, 

NIP: 5911709438, REGON: 385347076 z siedzibą przy ul. Przemysława 3 w Kościerzynie kapitał zakładowy w 

wysokości 5 000 zł, opłacony w całości. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich 

danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Partnerzy Serwisu, w tym Klienci. 

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, czyli poufność, dostępność, integralność i 

rozliczalność prowadzonych działań. Aby nasze procesy przetwarzania były dla Państwa przejrzyste, w ramach 

niniejszej polityki prywatności określamy 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”). 

Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę zaprzestać korzystania z Serwisu i produktów które oferuje. 

Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne do prawidłowego 

wykonywania usług przez Administratora. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

ich poprawiania. 

 

Kontakt w sprawie danych osobowych 

W razie pytań i wniosków dotyczących Twoich danych, możesz napisać na e-mail: pomoc@webtolearn.pl lub 

listownie na adres firmy. Administrator zapewnia ochronę powierzanych mu danych, zgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa. 

 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania 

Przetwarzamy dane, które podajesz, pozostawiasz lub do których możemy uzyskać dostęp w ramach korzystania z 

usług, witryn czy aplikacji Webtolearn.pl, a także witryn i aplikacji naszych Partnerów i innych lokalizacjach w 

sieci Internet, w tym udostępnianych przez Ciebie w historii przeglądania witryn i aplikacji. 

Administrator oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa 

informacji. Realizując swoje funkcje biznesowe, przetwarzamy dane osobowe w następujących celach: 

 

Cel 

przetwarzania: 

Podstawa prawna oraz okres 

przechowywania danych: 

Prawnie uzasadniony interes 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

jeśli występuje: 

mailto:pomoc@webtolearn.pl
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Działania zmierzające 

do zawarcia i realizacji 

umowy z klientem lub 

kontrahentem. 

art. 6 ust. 1 lit. b (dot. klientów); 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dot. osób 

współpracujących z nami w imieniu 

klienta /kontrahenta). 

Potrzeba kontaktu z pracownikami 

/współpracownikami klientów i 

kontrahentów w związku z działaniami 

podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej 

realizacji. 

Rozpatrywanie skarg, 

wniosków i reklamacji. 

art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO Przez czas 

trwania umowy lub do czasu upływu 

rękojmi lub rozliczenia reklamacji. 

Potrzeba kontaktu z pracownikami 

/współpracownikami klientów w związku 

z rozpatrywaniem skarg, wniosków i 

reklamacji. 

Ustalenie, dochodzenie i 

obrona roszczeń. 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez czas do 

upływu terminów przedawnienia roszczeń 

wynikających z umowy – zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

Przetwarzanie danych klientów lub 

kontrahentów i ich pracowników 

/współpracowników w związku z 

ustaleniem, dochodzeniem i obroną 

roszczeń. 

Prowadzenie rozliczeń, 

księgowości i 

sprawozdawczości 

finansowej. 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez czas do 

wygaśnięcia obowiązków dotyczących 

przechowywania danych, wynikających z 

przepisów prawa, w szczególności 

przechowywania dokumentów 

księgowych (co do zasady przez 5 lat po 

roku, w którym wystąpiło zdarzenie 

prawne, które obligowało do wystawienia 

dokumentu księgowego). 

- 

Prowadzenie statystyk art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez czas 

prowadzenia innej, wskazanej w niniejszej 

tabeli operacji przetwarzania. Nie 

przechowujemy danych osobowych 

wyłącznie do celów statystycznych. 

Usprawnienie prowadzonej działalności 

dzięki wnioskom wyciągniętym na 

podstawie działań statystycznych. 

Prowadzenie działań 

marketingowych (w tym 

przy wykorzystaniu 

środków komunikacji 

elektronicznej- 

newsletter). 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO W przypadku 

prowadzenia marketingu z 

wykorzystaniem 

numeru telefonu lub adresu e-mail 

administrator uzyska zgodę na kanał 

komunikacji zgodnie z ustawą o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną lub 

ustawą – Prawo telekomunikacyjne. Do 

czasu wniesienia sprzeciwu, czyli 

okazania nam w dowolny sposób, że nie 

chcesz pozostawać 

z nami w kontakcie ani otrzymywać 

informacji o podejmowanych przez nas 

działaniach, ewentualnie do czasu 

przedawnienia roszczeń. 

Prowadzenie działań marketingowych 

promujących produkty i usługi. 

Przetwarzanie danych w 

ramach profilu 

Administratora na 

portalu 

społecznościowym 

Facebook. 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO Dane są 

współadministrowanie przez 

Administratora i portal Facebook. Dane 

będą przetwarzane do czasu wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Prowadzenie bieżącej korespondencji przy 

wykorzystaniu narzędzi dostarczonych 

przez portal Facebook, w tym komunikator 

Messenger oraz prowadzenie innych 

działań marketingowych. 

Przetwarzanie plików 

cookies. 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO Dane będą 

przetwarzane przez okresy wskazane w 

Polityce plików cookies poniżej lub do 

czasu wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych. Wyrażenie 

sprzeciwu może nastąpić jedynie przez 

zmianę ustawień przeglądarki 

Dostosowanie treści stron internetowych 

do potrzeb użytkowników, w tym w celach 

marketingowych, optymalizacja 

korzystania 

z serwisów internetowych. 
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użytkownika końcowego, która 

uniemożliwi gromadzenie 

informacji z wykorzystaniem plików 

cookies. 

obrona, dochodzenia lub 

ustalenie roszczeń 

związanych z umową, 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą 

przetwarzane do czasu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń stron umowy 

Występowanie w ewentualnych sporach 

pomiędzy Klientem a Administratorem, 

udział w sporach sądowych, 

administracyjnych, gospodarczych, 

 

Odbiorcy danych 

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora min.: 

1. dostawcy systemu do fakturowania; 

2. kancelarii prawnej, w tym adwokatom i radcom prawnym, współpracującym z Administratorem w 

zakresie usług konsultingowych, obsługi prawnej; 

3. hostingodawcy; dostawcy platformy zawierającej system mailingowy; podmiotom wspierającym nas w 

prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów 

teleinformatycznych wspomagającym naszą działalność, w tym firmie Microsoft, 

4. bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń; 

5. podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom 

współpracującym z Administratorem w ramach kampanii marketingowych, 

przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z 

naszymi poleceniami; 

 

Twoje dane mogą być przekazywane organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa; 

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność ich podania 

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do: 

1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2. sprostowania (poprawiania) swoich danych; usunięcia swoich danych, 

3. ograniczenia przetwarzania swoich danych; 

4. przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub 

art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich 

przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają przepisy art. 12–23 RODO. 

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w Serwisie ograniczone jest wyłącznie do danych niezbędnych do 

realizacji usług w Serwisie. Dane osobowe gromadzone przez Administratora służą realizacji zobowiązań wobec 

Usługobiorców. 

Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną rejestrację w Serwisie osób 

niepełnoletnich ani za podejmowane przez nie działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa 

wyłącznie na opiekunach prawnych nieletniego. 
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Podanie danych osobowych 

Podanie danych osobowych odbywa się w trakcie rejestracji w Serwisie. 

Podanie określonych danych jest niezbędne do pełnego korzystania przez Ciebie z usług świadczonych przez 

Administratora w ramach Serwisu. Oznacza to, że jeśli chcesz skorzystać z oferowanych przez nas usług musisz 

podać swoje dane osobowe. 

W każdej chwili możesz zrezygnować z korzystania z jakiejkolwiek usługi świadczonej w Serwisie. 

W przypadku wyrażenia woli, że nie chcesz pozostawiać swoich danych osobowych, masz prawo do ich usunięcia 

i niekorzystania z Serwisu. 

Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem Serwisu informacji ze szczególnych kategorii danych 

osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach 

religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia 

fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji 

seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie 

to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w 

niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione. 

Przekazywanie danych do państw trzecich 

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Mając 

jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług 

teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź 

zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie 

Twoich danych poza obszar EOG. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG 

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 danych osobowych, które są oparte na standardowych 

klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię 

standardowych klauzul umownych można uzyskać od administratora – jego dane kontaktowe podano wyżej. 

Zastosowany przez administratora sposób zabezpieczenia Twoich danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi 

w rozdziale V RODO. Możesz zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w tym zakresie, 

uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz dowiedzieć się, w jakich w miejscach są udostępniane. 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany 

W ramach standardowych procesów, Wydawnictwo nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany 

(w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby 

zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie 

wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników. 

 

Pliki cookies 

Serwis Webtolearn.pl wykorzystuje mechanizm tzw. cookies (ciasteczka). 

Czym są pliki cookies? 

 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. 

 Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są 

niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. 
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Jak wykorzystujemy pliki cookies? 

 Informacje zgromadzone na podstawie plików cookies wykorzystywane są w celu właściwej optymalizacji 

działania strony internetowej, świadczenia usługi na Twoją rzecz, a także w celach statystycznych oraz 

reklamowych. 

Mechanizm cookies odpowiada za: 

1. dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizację 

korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie 

Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowując ją do jego indywidualnych 

potrzeb; 

2. utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu 

ponownie wpisywać loginu i hasła; 

3. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron 

internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

 W ramach Serwisu mogą być stosowane 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 Twórcę. 

W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. pliki 

cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu oraz niezbędne do 

zapewnienia bezpieczeństwa (np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania 

w Serwisie); 

2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez osobę odwiedzającą 

ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi 

osoba zalogowana na stronie, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron 

internetowych Serwisu; 

4. reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie osobom odwiedzającym Serwis treści 

reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań; 

 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka 

internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 

 Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookies do wyświetlania reklam w oparciu o 

poprzednie odwiedziny użytkownika w tej witrynie. Użytkownika mogą zrezygnować z pliku cookies Google na 

stronie wyłączania opcji reklam Google – http://www.google.pl/privacy/ads/. 

Jakie mam możliwości dotyczące prywatności? 

 Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce 

internetowej, której używa. 

 Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, ale można zmienić ustawienia przeglądarki 

tak, aby odrzucała pliki cookie. W tym celu należy zapoznać się z artykułami dotyczącymi pomocy technicznej dla 

danej przeglądarki. 

 Użytkownik korzystający z Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików 

cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę 

http://www.google.pl/privacy/ads/
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plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w 

urządzeniu Użytkownika. 

 Każdy Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookie obowiązany jest do 

zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików 

cookie oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji o których mowa powyżej, zgodnie z 

art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. 

zm.) 

 Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach 

oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

 Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre 

funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu. 

Google Analytics 

 Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez 

Google Inc. (poniżej: Google). Google Analytics używa plików cookie. Dane użytkowników z Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii przetwarzane są przez Google Ireland Limited, chyba że w informacjach 

na temat ochrony prywatności dotyczących konkretnej usługi wskazano inaczej. Oznacza to, że Google Ireland 

Limited jest podmiotem stowarzyszonym Google odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych i 

przestrzeganie obowiązujących przepisów chroniących prywatność. Celem przetwarzania danych jest ocena 

wykorzystania strony internetowej i kompilacja raportów dotyczących działań na stronie internetowej. Na 

podstawie korzystania ze strony internetowej i Internetu zapewnione zostaną inne powiązane usługi. Przetwarzanie 

opiera się na uzasadnionym interesie operatora strony. 

 Google Analytics zbiera dane dotyczące adresów IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu operacyjnego, 

typu przeglądarki. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia 

oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze 

wszystkich funkcji tej witryny w najszerszym możliwym zakresie. 

 Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez pliki cookie i 

danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adres IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, 

pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: Browser Add On, aby wyłączyć 

Google Analytics. Dodatkowo lub jako alternatywa dla dodatku przeglądarki, możesz zapobiec śledzeniu przez 

Google Analytics na naszych stronach, klikając ten link. Plik cookie rezygnacji zostanie zainstalowany na Twoim 

urządzeniu. Zapobiegnie to gromadzeniu przez Google Analytics tej witryny i tej przeglądarki w przyszłości, o ile 

plik cookie pozostanie zainstalowany w przeglądarce. 

Korzystanie z Google Ads 

 Nasza strona korzysta z Google Conversion Tracking. Jeśli dotarłeś do naszej strony za pośrednictwem 

reklamy wysłanej przez Google, Google Ads ustawi plik cookie na Twoim komputerze. Śledzący plik cookie jest 

wykorzystywany, gdy użytkownik kliknie reklamę obsługiwaną przez Google. Przedmiotowe pliki cookie tracą 

ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedzi niektóre 

strony w naszej witrynie i plik cookie nie wygasł, my i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę 

i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą 

być śledzone przez witryny reklamodawców Ads. Informacje zebrane przy użyciu pliku cookie do przekierowania 
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służą do generowania statystyk przekierowań dla reklamodawców Ads, którzy wykorzystują taką funkcjonalność. 

Klienci są informowani jedynie o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani 

na stronę. Nie otrzymują jednak informacji, które identyfikują użytkowników. 

 Jeśli nie chcesz, aby weryfikowano Twój ruch na stronie, zmień ustawienia przeglądarki np. poprzez 

blokowanie plików cookie z domeny „googleleadservices.com”. 

 Pamiętaj, że nie możesz zrezygnować z wykorzystania plików cookie, jeśli chcesz nadal rejestrować dane 

pomiarowe. Jeśli usunąłeś wszystkie pliki cookie w przeglądarce, musisz ponownie ustawić odpowiedni plik 

cookie. 

Korzystanie z wtyczek społecznościowych Facebooka 

 W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. Zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym 

działaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 (1) f. RODO) korzystamy z wtyczek społecznościowych 

(„wtyczek”) sieci społecznościowej facebook.com, obsługiwanych przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal 

Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Wtyczki mogą reprezentować elementy interakcji 

lub treści (np. Filmy, grafiki lub wkłady tekstowe) i mogą być rozpoznane przez jedno z logo Facebooka (białe „f” 

na niebieskim kafelku, terminy „Lubię”, „Lubię” lub „Kciuki w górę” „znak”) lub są oznaczone dodatkiem 

„Wtyczka społecznościowa Facebooka”. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebook można obejrzeć 

tutaj. 

 Gdy użytkownik wykorzystuje funkcje na stronie internetowej, która zawiera taką wtyczkę, urządzenie 

ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Facebook 

bezpośrednio do urządzenia użytkownika i włączana przez niego do oferty online. W tym procesie profile 

użytkowników mogą być tworzone z przetworzonych danych. Nie mamy wpływu na ilość danych gromadzonych 

przez Facebooka za pomocą wtyczki stąd informujemy użytkowników o sposobie ich działania zgodnie z naszą 

wiedzą. 

Poprzez integrację wtyczek Facebook otrzymuje informacje, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej strony. 

Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do jego konta na Facebooku. 

Jeśli użytkownicy wchodzą w interakcję z wtyczkami, na przykład poprzez wykorzystanie przycisku Lubię to lub 

funkcję umożliwiającą pozostawienie komentarza, informacje są przesyłane z urządzenia bezpośrednio do 

Facebooka i tam przechowywane. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, nadal istnieje możliwość, że 

Facebook pozyska adres IP. 

 Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, a 

także związane z nimi prawa i opcje ustawiania ochrony prywatności użytkowników, można znaleźć w polityce 

prywatności Facebooka. 

Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook zbierał dane o nim za pośrednictwem 

niniejszej strony internetowej i łączył je z danymi użytkownika przechowywanymi na Facebooku, musi on 

wylogować się z Facebooka i usunąć pliki cookie przed skorzystaniem z naszej strony internetowej. Inne zmiany 

ustawień dotyczące wykorzystania danych do celów reklamowych są możliwe w ustawieniach profilu na 

Facebooku. Ustawienia są przystosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub 

urządzenia mobilne. 

Pomiar zmian za pomocą piksela Facebooka 
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 Używamy „piksela akcji użytkownika” zwanego „pikselem Facebooka”, tj. usługi dostarczanej przez 

Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) na naszej stronie internetowej. Z 

jej pomocą możemy śledzić działania użytkowników po obejrzeniu lub kliknięciu przez nich reklamy na Facebooku. 

Pozwala nam to śledzić skuteczność reklamy na Facebooku, co wykorzystujemy do celów statystycznych i badań 

rynku. Dane zebrane w ten sposób są dla nas anonimowe, tzn. nie widzimy danych osobowych poszczególnych 

użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy zgodnie z 

naszą wiedzą. Facebook może łączyć te dane ze swoim kontem na Facebooku, a także wykorzystywać do własnych 

celów reklamowych, zgodnie z polityką korzystania z danych Facebooka. Możesz uniemożliwić Facebookowi i 

jego podmiotom stowarzyszonym możliwość wyświetlania reklam na Facebooku i poza nim. 

 Zgoda ta może być wyrażona wyłącznie przez użytkowników w wieku powyżej 13 lat. Jeśli jesteś młodszy, 

prosimy o zwrócenie się do opiekunów o jej wyrażenie. 

Logi serwera 

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. 

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP 

Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego 

korzysta Użytkownik. 

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są 

wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. 

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest 

ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

 

 


