
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

Masz prawo wiedzieć w jakim celu i w jaki sposób przetwarzamy informacje na Twój temat. 
Z tego dokumentu dowiesz się, jakie operacje przetwarzania danych osobowych mogą 
być realizowane w ramach naszej działalności oraz jaki jest ich przebieg. 
 

1. Kto jest Administratorem Twoich danych? 

Administratorem Twoich danych jest LEM Joanna Szukiel ul. Odkryta 48E/201, 03-140Warszawa NIP: 

5212831961, REGON: 017472504 

2. Jak przetwarzamy Twoje dane? 

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, np. Twoje imię i nazwisko, numer 

telefonu, adres poczty elektronicznej. Z kolei przetwarzanie to wszelkie operacje wykonywane na Twoich 

danych osobowych np. zbieranie czy analizowanie na potrzeby świadczenia usług. 

Niniejsza polityka prywatności dotyczy danych osobowych i innych informacji jakie od Ciebie otrzymujemy 

poprzez formularz, subskrypcje przekazywane za pośrednictwem strony Internetowej   

Dane te to; Imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, poziom Twojego języka obcego.  

Zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy 

odpowiednie mechanizmy bezpieczeństwa.   

Jesteśmy zobowiązani do korzystania z Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa - w szczególności 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 (RODO), Ustawą z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami szczególnymi. Jednocześnie gwarantujemy, że 

Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z celem, dla którego zostały nam przekazane. Zaś jeśli podstawą ich 

przetwarzania będzie dobrowolna zgoda, w każdym momencie będziesz mógł ją odwołać, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

3. Jakie informacje gromadzimy na Twój temat oraz w jaki sposób je wykorzystujemy 

Podanie danych osobowych dla celów korzystania z Usług jest dobrowolne. Podanie danych jest jednak 

niezbędne do realizacji określonych Usług. 

Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie - są to informacje: Imię i nazwisko, adres e-mail, 

telefon, poziom Twojego języka obcego, które podajesz nam w formularzu zamieszczonym na stronie 

warsztatyznativem.pl.  

Twoje dane wykorzystujemy w celu: 

• świadczenia poszczególnych Usług i ich funkcjonalności, 

• dostarczania informacji o statusie realizowanych Usług, 

• kontaktowania się z Tobą, niezbędne do realizacji proponowanej usługi.  

• przesyłania drogą elektroniczną informacji o ofertach, promocji  na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, 

zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną; 

4. Marketing 

Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu 

przedstawienia ofert dotyczących świadczonych w ramach portalu Usług. Oferty będą do Ciebie przesyłane do 

czasu odwołania zgody, co możesz zrobić  poprzez kontakt info@warsztatyznativem.pl  
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Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie newslettera, poprzez subskrypcje, przetwarzamy Twoje dane osobowe 

w celu przesłania najnowszych informacji o nauce języka zamieszczone w ramach portalu. Newslettery będą do 

Ciebie przesyłane do czasu odwołania zgody, co możesz zrobić  poprzez kontakt info@warsztatyznativem.pl  

5. Konkursy i Promocje 

Zdarza się, że w ramach realizowanych działań marketingowych organizujemy konkursy, lub promocje. Jeśli 

będziesz chciał wziąć w nich udział poprosimy Cię o podanie danych niezbędnych do przeprowadzenia danej 

akcji, bieżącej komunikacji oraz ewentualnego powiadomienia o zwycięstwie i przeprowadzenia rozliczenia 

finansowego (w przypadku przekazania nagrody). Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest 

dobrowolna zgoda oraz w przypadku przekazania nagrody przepisy podatkowe. Twoje dane będziemy 

przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, z zastrzeżeniem ewentualnych 

obowiązków wskazanych w przepisach podatkowych. Jeśli akcja jest przeprowadzana we współpracy z 

partnerami handlowymi, którym zostaną przekazane Twoje dane osobowe, zostaniesz poinformowany o tym 

fakcie w stosownym Regulaminie. 

6. Pliki cookies i śledzenie aktywności 

Gdy korzystasz z Usług możemy również gromadzić takie informacje, jak dane techniczne dotyczące urządzeń, 

za pomocą których uzyskujesz do nich dostęp, w tym dane dotyczące połączenia internetowego, adres IP lub 

inne szczegóły techniczne dostarczane przez Twoją przeglądarkę.  Zbieramy dane za pomocą plików cookies 

lub podobnych technologii. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce Cookies stanowiącej integralną 

część niniejszej Polityki Prywatności. 

7. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe 

Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przechowywane na naszych serwerach lub serwerach podmiotów 

z nami współpracujących. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapewnić 

ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Podmioty współpracujące z nami, również są zobowiązane do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez 

nas wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności. 

Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów wskazanych w 

niniejszej Polityce prywatności. 

Zapewniamy, że gdy faktycznie nie będziemy potrzebować Twoich danych osobowych w celu świadczenia 

Usług lub dla innych przyczyn (w szczególności prawnych), dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub 

zanonimizowane. 

8. Twoje Prawa 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo: 

do wycofania udzielonej zgody, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych 

na podstawie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych, 

którego dokonaliśmy na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.  

żądania usunięcia Twoich danych osobowych z systemów informatycznych oraz z akt.  

dostępu do swoich danych, poprzez wysłanie wniosku na adres e-mail info@warsztatyznativem.pl.  

do aktualizacji Twoich danych. Prawo to można realizować poprzez wysłanie wniosku na adres e-mail 

info@warsztatyznativem.pl.  

do ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

powołując się na określoną sytuację. Prawo to można zrealizować poprzez wysłanie wniosku na adres e-mail 

info@warsztatyznativem.pl. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane 

wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami 

prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych.  
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do przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu oraz do 

wniesienia skargi do urzędu regulującego na działania Administratora Danych w przetwarzaniu danych 

osobowych. 

9. Zmiany Polityki prywatności i inne informacje 

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian do Polityki prywatności niezależnie od 
zmian w Regulaminie. Każdorazowo, możesz znaleźć aktualną wersję niniejszego dokumentu 
na naszej stronie internetowej. 
 
 
 

POLITYKA COOKIES 

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookies odnosi się do strony internetowej warsztatyznativem.pl (dalej: 

Strony) 

Poprzez używanie Strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką plików 

cookies (dalej: Polityka). Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez Stronę plików cookies w opisany w Polityce 

sposób, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnować z użytkowania Strony. 

1. Informacja o plikach 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. 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym 

do nich dostęp jest operator Serwisu. 

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron 

internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w 

szczególności sieci Google. 

2. Do czego używamy plików cookies? 

Korzystanie z plików cookies jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Strony. Pliki wykorzystujemy do 

celów dostosowania treści serwisu do potrzeb użytkowników m.in. do regionu, z którego łączy się dany 

internauta, do celów statystycznych i monitorowania aktywności odwiedzin naszych użytkowników, jak również 

do badania prawidłowego funkcjonowania wszystkich funkcji użytych na Stronie w celu ich ciągłego ulepszania. 

Pliki cookies mogą również być używane do ułatwienia interakcji użytkownika ze Stroną, Pliki te możemy 

wreszcie wykorzystywać do określania profilu użytkownika w celu wyświetlania dopasowanych materiałów w 

sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. 

Nie możemy Cię personalnie zidentyfikować na podstawie informacji przechowywanych w plikach cookies. 

3. Jakiego rodzaju plików cookies używamy? 

Na Stronie mogą być używane dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Te pierwsze są 

tymczasowymi plikami cookies, które pozostają na twoim urządzeniu aż do opuszczenia Strony. Pliki cookies 

stałe pozostają na twoim urządzeniu znacznie dłużej lub do momentu kiedy je manualnie usuniesz (to jak długo 

dane ciasteczko pozostanie na twoim urządzeniu zależy od „czasu życia” tego pliku cookies oraz od ustawień 

twojej przeglądarki internetowej). 

4. Czy używamy plików cookies podmiotów trzecich? 



Możemy korzystać z usług dostawców, którzy także mogą zapisywać pliki cookies w naszym imieniu, gdy 

odwiedzasz Stronę. Pozwalają one im na dostarczanie usług które zapewniają ci dostawcy. Gdy odwiedzasz 

Stronę możesz otrzymywać pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich – ich stron internetowych lub 

domen (np. od Google Analytics). Więcej informacji na temat tych plików cookies znajdziesz na poszczególnych 

stronach internetowych podmiotów trzecich. 

5. Czy mogę sterować plikami cookies albo je usunąć? 

W większości przeglądarek internetowych akceptacja plików cookies jest ustawiona domyślnie. Możesz zmienić 

ustawienia tak, aby ciasteczka były blokowane albo aby alarmowano Cię, że są wysyłane na Twoje urządzenia. 

Jest wiele sposobów na zarządzanie plikami cookies. Prosimy, abyś odniósł się do instrukcji Twojej przeglądarki 

internetowej lub wyświetlił pomoc, aby dowiedzieć się jak dostosowywać lub zmieniać ustawienia Twojej 

przeglądarki. Oto informację jak to zrobić na najpopularniejszych przeglądarkach: 

• Chrome 

https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20o

bs%C5%82ugi%20ciasteczek 

• Opera 

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html 

• Internet Explorer 

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

• Safari 

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL 

Jeżeli zablokujesz używane przez Stronę pliki cookies może to wpłynąć na Twoje doświadczenia na tych 

serwisach. Na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów Strony bądź nie otrzymywać 

spersonalizowanych w zależności od Twojego regionu informacji podczas ich przeglądania. 

Jeżeli używasz różnych urządzeń do przeglądania Strony (np. komputera, tabletu czy smartphona) musisz się 

upewnić, że każda z przeglądarek na każdym z urządzeń jest odpowiednio dopasowana do Twoich preferencji. 
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