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Katowice; 25.05.2018 r.
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe Monika
Raczyńska z siedzibą ul. Karpacka 10/50, 40-21 Katowice, dalej ECEF, przetwarza
informacje ze źródeł prywatnych, baz prowadzonych lub danych przekazanych przez inne
podmioty, a także publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę
danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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
(dalej: „RODO”), mają charakter danych osobowych. Jeżeli ECEF określa cel, który
pragnie osiągnąć i który obejmuje przetwarzanie danych osobowych, wtedy
działa w charakterze administratora danych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
w szczególności z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych
osobie, której dane dotyczą, przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania jej
danych osobowych.
Ze swojej strony gwarantujemy, że dokładamy wszelkich starań, aby Pani/Pana dane
były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie – jasne, rzetelne i zgodne
z przepisami.
Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki
fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich
przypadkowym
czy
umyślnym
zniszczeniem,
przypadkową
utratą,
zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych stosujemy odpowiednie
zabezpieczenia, które obejmują zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Rozwiązania
te to między innymi hasła dostępu, szyfrowanie, ochronę antywirusową, zapory sieciowe,
stały monitoring systemów, wykrywanie włamań i nieprawidłowości oraz kontrolę dostępu
przez pracowników.
Ta informacja realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga ona żadnego Pani/Pana działania.
Tożsamość i dane kontaktowe administratora
Nazwa administratora
Administrator danych osobowych jest odpowiedzialny za sposoby i cele przetwarzania
danych osobowych. W przypadku danych osobowych przekazywanych ECEF,
administratorem jest Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe Monika Raczyńska
z siedzibą ul. Karpacka 10/50, 40-21 Katowice, dalej ECEF.
e-mail: ecef.mr@gmail.com, ecef@ecef.com.pl
tel.: 0-510-530-577
fax: +48 (32) 757-87-49
www.ecef.com.pl
NIP 657-258-69-49 REGON 260228859
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Dane kontaktowe
Kontakt z administratorem danych osobowych można uzyskać poprzez telefon, email lub
pisemnie:
ul. Karpacka 10/50, 40-21 Katowice
e-mail: ecef.mr@gmail.com, ecef@ecef.com.pl
tel.: 0-510-530-577
fax: +48 (32) 757-87-49
Kategorie osób, których dotyczy przetwarzanie i cele przetwarzania
ECEF gromadzi i przetwarza dane osobowe w ramach prowadzonej działalności oraz
w związku z realizacją strategicznego celu jakim jest zapewnienia najwyższej jakości
oferowanych produktów i świadczonych usług.
• Dane powierzone w celu realizacji działań konkursowych i pozakonkursowych
w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020
ECEF, jako podmiot przetwarzający dane osobowe pozyskane w drodze realizacji
porozumień lub umów, przetwarza je wyłącznie przez okres obowiązywania porozumień
lub umów oraz na zasadach ściśle w nich opisanych.
• Dane osób korzystających z usług ECEF lub uczestniczących w wydarzeniach
organizowanych przez ECEF
Dane są przetwarzane przez okres
na zasadach ściśle w nich opisanych.

obowiązywania

porozumień

lub

umów

oraz

• Dane osób, które zapisały się do usługi newsletter
Dane przetwarzamy w celu wysłania newslettera ECEF w oparciu o zgodę. Dane zostaną
usunięte w momencie rezygnacji z otrzymywania newslettera.
• Dane osób kierujących zapytania do ECEF
Dane przetwarzane są w celu obsługi zapytań kierowanych do ECEF w ramach
realizowania zadań. Dane są przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do obsługi
zapytania, przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze.
• Dane wnioskodawców i beneficjentów programów operacyjnych perspektywy
finansowej 2007-2013
Dane są przechowywane zgodnie z postanowieniami umów o dofinansowanie. Dane
przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych.
• Dane nadawców i odbiorców korespondencji
Dane przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych określonych
w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane te
są przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej.
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• Dane osób telefonujących do ECEF
Dane osób telefonujących do ECEF nie są przetwarzane, chyba że zajdzie prawna
potrzeba w celu dokumentowania ustaleń telefonicznych.
• Dane zamawiających i ich pracowników
Dane przetwarzamy w celu udziału w postępowania przetargowym lub ofertowym oraz
zawarcia i wykonania umowy. Czas przechowywania danych jest uzależniony od zasad
wynikających ze źródeł finansowania umowy.
• Dane właścicieli lub pełnomocników
na zlecenie ECEF (kontrahentów)

podmiotów

wykonujących

usługi

Dane przetwarzamy w celu realizacji i rozliczenia umowy oraz wywiązania się
z obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości. Czas przechowywania danych jest uzależniony od przepisów
prawa, zasad odnoszących się do źródeł finansowania umowy.
• Dane użytkowników Lokalnego Systemu Informatycznego
wskazanych w zgłoszeniach pomocy technicznej.

(LSI),

osób

Dane przetwarzamy w celu realizacji umowy. Dane są przechowywane przez okres
wymagany Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie nie krócej niż 10 lat od dnia otrzymania wsparcia
w ramach programu operacyjnego.
• Dane osób fizycznych będących stronami, uczestnikami postępowań
cywilnych, karnych, sądowoadministracyjnych i postępowań egzekucyjnych
Dane przetwarzamy w celu dopełnienia obowiązków ustawowych oraz przez okresy
wskazane w przepisach prawa, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, ustawy z dnia
17 listopada 1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego, ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi, ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
• Informacje o naszych pracownikach i kandydatach do pracy
Dane dotyczące kandydatów do pracy przetwarzamy na podstawie zgód kandydatów
przez okres prowadzenia rekrutacji. Dane przetwarzamy w celu wywiązania się
z obowiązku ustawowego oraz przez okres wynikający z ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy.
• Dane stażystów i praktykantów
Dane przetwarzamy w celu realizacji umowy o staż/praktykę przez okres zgodny
z kategorią archiwalną.
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W zasobach ECEF znajdują się również inne dane osobowe, w stosunku do których ECEF
nie jest Administratorem Danych, a jedynie realizuje zadania związane z wykonaniem
zawartych umów, jako podmiot przetwarzający. Tego typu dane osobowe przetwarzane
wyłącznie przez czas obowiązywania umów oraz na zasadach w nich opisanych.
Pozostałe cele (pośrednie) przetwarzania danych osobowych
 zapewnienie komunikacji pomiędzy stronami i przekazywanie niezbędnych
informacji,
 wywiązanie się z zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit b RODO), zleceń, w tym
słownych (m.in. opracowanie wniosków o dofinansowanie z załącznikami,
rozliczanie, kontrola, monitoring, nadzór nad zachowaniem trwałości projektu
i prawidłową jego realizacją, analiza danych, opracowanie raportów i analiz),
 archiwizacja,
 udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,
 prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych
osobowych,
 wypełnianie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c RODO), tj. m.in. fakturowanie
i przechowywanie dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje,
 ochrona prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich (art. 6 ust.
1 lit f RODO). Przykładem takich aktywności są: przetwarzanie danych osób
działających na rzecz klientów, badanie satysfakcji klientów, dochodzenie roszczeń
oraz obronę przed roszczeniami; wewnętrzne cele administracyjne, w tym
statystyki i raportowania wewnętrznego, dokonywanie oceny wiarygodności
płatniczej, marketing bezpośredni - dotyczy bezpośredniego oferowania
produktów i usług znajdujących się w ofercie.
Nie wykorzystujemy danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Jakiekolwiek przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone wyłącznie w oparciu
o odpowiednie podstawy prawne określone w art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych (RODO). Przetwarzamy dane w oparciu o wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a
RODO). Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych
celach (np. przesyłanie danych w ramach współpracujących instytucji), ECEF jest
uprawniony do przetwarzania tych danych na podstawie takiej zgody. Zgoda może zostać
wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.
Poniżej przedstawiamy podstawy prawne, zgodnie z definicją podaną w RODO, stosowane
w przypadku przetwarzania danych osobowych przez ECEF:
 zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO): osoba fizyczna udzieliła wyraźnej zgody
na przetwarzanie jej danych osobowych w konkretnym celu,
 umowa (art. 6 ust. 1 lit b RODO): przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na umowę
zawartą z osobą fizyczną lub ze względu na to, że osoba fizyczna złożyła wniosek
o podjęcie konkretnych kroków przed zawarciem umowy (np. zapytanie ofertowe),
 obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c RODO): przetwarzanie jest niezbędne w celu
zachowania zgodności z przepisami prawa (z wyłączeniem zobowiązań
umownych),
 przetwarzanie w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
(art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit f RODO): przetwarzanie jest niezbędne
w celu realizacji uzasadnionych interesów danego podmiotu lub osoby trzeciej,
np. polegających na promowaniu swoich produktów i usług. chyba że istnieje
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uzasadniony powód, aby chronić dane osobowe danej osoby fizycznej, który
przeważa nad takimi uzasadnionymi interesami.
Dodatkowo
 informacje
wcześniej
ujawnione
publicznie
lub
powszechnie
dostępne
oraz informacje, których ujawnienie było obligatoryjne ze względu na powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
Prawnie realizowane interesy przez administratora
Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną
otrzymania takich informacji. Od 25 maja 2018 r. podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych znajdujących się w bazie osób korzystających z informacji
marketingowych i handlowych jest art. 6 ust 1 litera f 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), tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora
Danych. Oznacza to, że Pani/Pana dane będą przetwarzane przede wszystkim w celu
przesyłania informacji i ofert, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz
ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń, oraz ochrony przez roszczeniami. Dane
osobowe będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu. Okres ten może zostać
przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed
takimi roszczeniami.
Kategorie danych osobowych przetwarzanych w ramach operacji – dane
osobowe, w tym emaile, numery telefonów, adresy, imiona i nazwiska, dane finansowe,
itp.
ECEF gromadzi dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana, co oznacza, że przekazała/ł
Pani/Pana nam te dane dobrowolnie w celu otrzymania określonych produktów lub usług
lub zawarcia z nami umowy. Możemy gromadzić informacje na Pani/Pana temat od osób,
które są z Panią/Panem bezpośrednio powiązane – np. Pani/Pana kierownik może
przekazać nam służbowe dane kontaktowe, jeżeli jest Pani/Pan osobą do kontaktu.
Podczas korzystania ze stron internetowej www.ecef.com.pl mogą być pobierane
dodatkowe informacje. Korzystamy z plików cookies i innych technologii śledzenia na
stronach internetowych ECEF w celu świadczenia podstawowych usług online.
Gromadzimy informacje, jakie użytkownik aktywnie wysyła nam za pośrednictwem
naszych stron internetowych, aplikacji i usług. Gromadzimy również dane na temat
interakcji pomiędzy użytkownikami a naszymi stronami internetowymi i aplikacjami, a
także informacje z Pani/Pana komputera lub urządzenia, w tym adres IP, rodzaj
wykorzystywanej przeglądarki i ustawienia języka, czas dostępu, nazwa domeny, typ
systemu operacyjnego. Te dane gromadzone są za pośrednictwem między innymi takich
usług jak Google Analytics Solutions. Dane gromadzone przez Google Analytics są
automatycznie kasowane po upływie 26 miesięcy od ostatniej aktywności użytkownika.
Aby zablokować oraz wypisać się z możliwość gromadzenia danych przez usługę Google
Analytics należy skorzystać z ustawień przeglądarki.
W innych przypadkach ECEF może też gromadzić informacje na Pani/Pana temat z innych
źródeł. Mogą to być różne źródła, ale najczęściej należą do nich partnerzy ECEF, źródła
publiczne lub informacje publiczne z sieci społecznościowych od osób trzecich. ECEF może
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łączyć ze sobą dane pozyskane z różnych źródeł. Wyłącznym celem takich działań jest
zapewnienie dokładności danych oraz zapewnienie, że dane te są zgodne
z rzeczywistością. Dzięki temu możemy oferować Pani/Panu lepiej dostosowane produkty
i wypracować bardziej spersonalizowane podejście.
Jako administrator danych osobowych ECEF nie przetwarza wrażliwych danych
osobowych w celu dostarczania produktów i usług, ale w niektórych przypadkach jest
zobowiązane przetwarzać takie dane, aby wypełnić swoje prawne i etyczne obowiązki.
Wrażliwe dane osobowe mogą być gromadzone przede wszystkim w następujących
przypadkach:
 Jeżeli jest Pani/Pan pracownikiem i przebywa na zwolnieniu lekarskim bądź
posiada określony stopień niepełnosprawności, może przetwarzać pewne wrażliwe
informacje dotyczące Pani/Pana stanu zdrowia zgodnie z przepisami prawa pracy.
Będzie prowadzić takie działania zgodnie z prawem polskim.
 Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną i uległa/ł wypadkowi na terenie naszych
obiektów, możemy być zobowiązani do przetwarzania danych na temat Pani/Pana
stanu zdrowia, aby spełnić normy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony
środowiska, a także zarejestrować dane zdarzenie, aby uniknąć tego rodzaju
sytuacji w przyszłości.
Odbiorcy i kategorie odbiorców
Kto ma wgląd do Twoich danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych. Dane osobowe przechowywane i przetwarzane nie są
ujawniane osobom trzecim poza:
 osobami upoważnionymi przez właściciela firmy ECEF (Administratora danych
osobowych),
 osobami wskazanymi przez przedsiębiorstwa przekazujące dane,
 przedsiębiorstwami/podmiotami wskazanymi przez przedsiębiorstwa przekazujące
dane,
 operatorami pocztowymi lub kurierami (w przypadku korespondencji papierowej),
 biurami rachunkowymi,
 dostawcami usług IT,
 podmiotami realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne,
 organami władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub
działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów prawa, w tym instytucje publiczne, które przyznają
dofinansowanie, w tym zagraniczne, instytucje nadzorujące przyznawanie
dofinansowań, w tym zagraniczne,
 instytucjami, upoważnionymi na podstawie przepisów prawa (Urząd Skarbowy,
ZUS, podatkowe, itp.),
 innymi administratorami danych, działającymi we własnym imieniu, tj. biurami
informacji gospodarczej i instytucjami zajmującymi się dochodzeniem należności
i windykacją, jak również podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki
i instytucje płatnicze).
Dane statystyczne pozyskiwane poprzez nasze strony internetowe (tj. dane zebrane
w związku z odwiedzaniem stron i aplikacji internetowych ECEF, np.: logi) przekazywane
są podmiotom trzecim do celów analitycznych wyłącznie w formie zagregowanej, tj. bez
możliwości identyfikacji konkretnej osoby.
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Informacje o zamiarze przekazywania danych osobowych do państw trzecich
lub
organizacji
międzynarodowych
oraz
dokumentacja
odpowiednich
zabezpieczeń
Dane osobowe przechowywane i przetwarzane nie są ujawniane osobom trzecim poza:
 instytucjami publicznymi, które przyznają dofinansowanie, w tym zagraniczne,
 instytucjami nadzorującymi przyznawanie dofinansowań, w tym zagraniczne,
 instytucjami, upoważnionymi na podstawie przepisów prawa.
Kopię danych osobowych można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny, email lub
pisemny. Dane są również udostępniane pod niżej wskazanym adresem.
ul. Karpacka 10/50, 40-21 Katowice
e-mail: ecef.mr@gmail.com, ecef@ecef.com.pl
tel.: 0-510-530-577
fax: +48 (32) 757-87-49
www.ecef.com.pl
Ze swojej strony gwarantujemy, że dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane były
odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie – jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.
Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki
fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich
przypadkowym
czy
umyślnym
zniszczeniem,
przypadkową
utratą,
zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami.
Stosownie do okoliczności wykorzystujemy szyfrowanie i pseudonimizację. Ograniczamy
dostęp do danych osobowych wyłącznie do tych osób, które potrzebują do nich dostępu.
Dla pracowników zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych w ECEF dostępne
są regulaminy. Ponadto wszyscy pracownicy ECEF mający dostęp do danych osobowych
mają stosowne upoważnienia.
W przypadku, gdy do przetwarzania danych angażujemy podmiot przetwarzający, bardzo
dokładnie oceniamy partnerów biznesowych, którym przekazujemy Pani/Pana dane, aby
upewnić się, że przestrzegają oni obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych.
Ponadto, aby wdrożyć normy przetwarzania danych, ECEF prosi partnerów biznesowych –
którzy działają w charakterze podmiotów przetwarzających, podczas gdy ECEF działa
w charakterze administratora – o podpisanie umów powierzenia przetwarzania danych
z ECEF. W ten sposób podmiot przetwarzający podpisuje wiążącą umowę i zobowiązuje
się zapewnić bezpieczeństwo i ochronę praktyk informacyjnych.
Okres przechowywania danych osobowych
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane
są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest
obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 przepisy prawa, które mogą obligować ECEF do przetwarzania danych przez
określny czas (np. ustawa o rachunkowości),
 okres, przez jaki są świadczone usługi,
 okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
 okres, na jaki została udzielona zgoda.
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Informacja o prawie żądania dostępu do danych osobowych
Informujemy, że mają Państwo prawo do:
 żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania
danych,
 żądania sprostowania i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym
poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 przeniesienia Pani/Pana danych osobowych,
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 a także wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy
lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Dobrowolność zgody
Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale
niezbędne w celu kontynuowania współpracy, otrzymywania informacji od ECEF oraz
wykonywania przez ECEF zapisów umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości spełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych oraz brak możliwości podjęcia
działań.
Zgodę na marketing, przetwarzanie danych o lokalizacji i preferencjach musi wyrazić
obywatel samodzielnie, a jeśli chodzi osobę niepełnoletnią to od 16 roku życia.
W przypadku zaistnienia potrzeby przetwarzania danych dziecka w odniesieniu do usług
społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku, będzie weryfikowane,
czy zgodę wyraziła lub zaaprobowała osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę
nad dzieckiem (o ile dziecko ma mniej niż 16 lat). Informacje, jakie ewentualnie byłyby
kierowane do dzieci, powiadamiając je o przetwarzaniu danych, będą dostosowane do ich
możliwości zrozumienia. Administrator nie przetwarza danych osobowych dzieci.
Podczas korzystania ze stron internetowej www.ecef.com.pl mogą być pobierane
dodatkowe informacje.
Nie wykorzystujemy danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania (o którym mowa w art. 22 RODO).
Akceptacja nowych zasad nie wymaga od Pani/Pana żadnych działań.
Jeśli nie akceptuje Pani/Pan wprowadzonych zmian możesz usunąć dane zgłaszając nam
taką dyspozycję.
Polityka plików cookies
Serwis internetowy www.ecef.com.pl może stosować pliki cookies (tzw. „ciasteczka")
Pliki cookies to informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym
użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego
urządzenia końcowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

NIP: 657-258-69-49; REGON: 260228859; UM w Katowicach EDG 88659

8

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACYJNO-FINANSOWE

Inwestycja w wiedzę

e-mail: ecef@ecef.com.pl
tel.: +48 0 – 510-530-577
fax.: +48 (32) 757-87-49
www.ecef.com.pl
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy
serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury
i zawartości;
 utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik
nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
 „niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 „wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych serwisu;
 „funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez
użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.
Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich
plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika
za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również
z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez
przeglądarkę.
Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki.
Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc
w przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.allaboutcookies.org, na
której krok po kroku wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w większości
przeglądarek. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies dla przeglądarki
Firefox znaleźć można tutaj
Dla przeglądarki Chrome informacje te dostępne są tutaj.
Operator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć
na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
Przyjęcie procedury pozyskiwania zgody na stosowanie plików cookies wynika
z przepisów znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która weszła w życie
22 marca 2013 roku.
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