Polityka prywatności
Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem
obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Serwisu Internetowego. Administratorem
danych osobowych jest Grzegorz Ziółkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Coder Academy Grzegorz Ziółkowski z siedzibą w Katowicach ul. Podhalańska 12/1, kod
pocztowy 40-215.
Na stronie https://www.coderacademy.pl/ można wykonywać różne czynności: zapisać się
online na kurs, szkolenie, warsztat, oraz wypełnić przez formularz kontaktowy lub mail prośbę
o kontakt. Dzięki informacjom uzyskanym od użytkowników, możemy realizować dla nich te
usługi.
Celem
•
•
•

Polityki Prywatności jest określenie:
kto jest administratorem danych osobowych,
w jakim zakresie i w jakim celu dane osobowe są przez nas przetwarzane,
komu są udostępniane i jak są chronione.

Informujemy, że każda osoba może swobodnie decydować o tym, czy chce przekazać nam
swoje dane lub czy i w jakim zakresie skorzysta z naszego serwisu.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z
prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku
do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej
identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
przetwarzania.
Zakres polityki prywatności. Kogo dotyczy?
Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez
Administratora:
1) Zawarcie i wykonanie umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w stosunku do
stron umowy, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w stosunku do osób dedykowanych do
realizacji umowy, przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do
dochodzenia roszczeń;
2) Rozpatrywanie skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez rok po
terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
3) Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie roszczeń i obrona przed
roszczeniami, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania
egzekucyjnego;
4) Archiwizowanie dokumentów w tym dokumentów rozliczeniowych na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie dokumentów, których okres przechowywania jest
regulowany przepisami prawa; art. 6 ust. 1 lit f RODO - w zakresie danych
przechowywanych przez okresy niezbędne dla dochodzenia roszczeń oraz obrony
przed roszczeniami, a w przypadku konieczności przechowywania dokumentów
narzuconej przez przepisy prawa - przez okresy wskazane przepisami prawa;
5) Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania
środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie

prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących
prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu.
6) Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, to także dla celów prowadzenia działań
marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO , gdzie prawnie uzasadnionym
celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną
działalność. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na takie działania lub
wniesienia sprzeciwu, w zależności które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
7) Dla celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie
uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez
nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej działalności, do czasy gdy
posiadamy dodatkową inną podstawę prawną przetwarzania - w razie gdy podstawę
utracimy, dane ulegają anonimizacji.
8) Obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych
wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności prowadzonych działań, gdzie prawnie
uzasadnionym celem jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z
wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym
przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem
zachowania zasady rozliczalności. Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia
sprawy z wykorzystaniem formularza, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat celem
zachowania zasady rozliczalności, chyba że zostanie wniesiony sprzeciwu co do
przetwarzania.
Dane możemy przekazywać wskazanym poniżej odbiorcom tj.:
1) Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
2) Podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
3) Bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
3) Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa;
4) Podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w
szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierających naszą działalność, w tym
IT.
Uzupełnieniem niniejszej polityki mogą być informacje przekazywane przez Grzegorza
Ziółkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Coder Academy Grzegorz
Ziółkowski. w momencie zbierania danych osobowych przy okazji przygotowania i realizacji
poszczególnych usług, formularzy kontaktowych (zapis na kurs, prośba o kontakt, zapytanie
ofertowe, rezerwacja miejsca na kursie, zgłoszenie uczestnika kursu, szkolenia, do udziału w
akcji promocyjnej, na warsztat, itp).
Administrator
Siedziba firmy znajduje się w Katowicach ul. Podhalańska 12/1, kod pocztowy 40-215
W celu uzyskania wszelkich informacji związanych z nadzorem nad Twoimi danymi
osobowymi możesz skontaktować się z nami w celu udzielenie informacji na temat Twoich
danych osobowych na mail: biuro@coderacademy.pl
Jakie dane osobowe zbieramy?
Zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe:
•
imię i nazwisko,

•
adres mailowy,
•
numer telefonu,
•
adres zamieszkania i adres korespondencyjny,
•
dane do fakturowania,
•
numer dowodu/NIP w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osób
prawnych
•
firmę z którą jesteś powiązany/a oraz stanowisko,
•
informacje kontaktowe, takie jak nazwę i adres firmy lub firmy którą reprezentujesz,
numery telefonów i adresy email, które nam podasz,
•
udział w naszych wydarzeniach takich jak kursy, szkolenia, warsztaty, spotkania
itp.;
•
wszystkie typy komunikacji z Tobą,
•
zainteresowania naszymi produktami lub usługami.
Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Przetwarzamy Twoje dane w zakresie, który jest
niezbędny do realizacji jednego lub większej liczby celów.
Usługi – informacje handlowe – klienci
Jeżeli występujesz w swoim imieniu lub imieniu firmy lub instytucji, którą reprezentujesz,
jesteś naszym klientem, kontrahentem lub innym partnerem biznesowym wiedz, że możemy
kierować do Ciebie oraz do Twojej organizacji na podany przez Ciebie adres korespondencji
lub poczty elektronicznej informację o naszych produktach i usługach na podstawie naszych
uzasadnionych interesów. Dane podane przez Ciebie jako reprezentanta firmy poprzez usługę
w/w traktujemy jednak jako Twoje prywatne dane.
Informujemy że masz możliwość rezygnacji z otrzymywania naszych informacji. Korzystając
z tego prawa Twoje dane lub firma lub instytucja, którą reprezentujesz zostanie wypisana z
usługi newsletter a Twoje dane zostaną usunięte.
Nasza oferta produktów i usług może jednakże trafić do Twojej organizacji w związku z
realizacją naszych prawnie usprawiedliwionych interesów i może być związana z inną formą
naszej współpracy.
Jak zbieramy Twoje dane?
Wszystkie dane, które przetwarzamy to informacje, które przekazałeś/aś nam z własnej woli.
Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne lub będą niezwłocznie usuwane.
Gdzie są przetwarzane Twoje dane?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe
na terytorium Polski. W przypadku zlecania
usług podwykonawcom, z których korzystamy lub będziemy w przyszłości korzystać, część
Twoich danych może być przekazana innym podmiotom. Jednakże, każdy nasz partner,
któremu powierzymy przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie je przetwarzać w
oparciu o umowę powierzenia przetwarzania lub inny instrument prawny. Dochowujemy
staranności, aby zbieranie, otrzymywanie, używanie, udostępnianie lub inne operacje na
Twoich danych osobowych odbywały się zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszą polityką
Coder Academy posiada procedury i standardy w zakresie dostępu do danych i ich
przetwarzania.

Tylko grupa upoważnionych lub autoryzowanych pracowników Coder Academy będzie
posiadać dostęp do Twoich danych z racji konieczności posiadania takiego dostępu
(administracja, dział IT, księgowość).
Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim władzom publicznym,
gdy wynika to z przepisów prawa (np. by uniknąć przestępstwa lub oszustwa lub by spełnić
polecenie sądu lub inny obowiązek prawny polskiego lub unijnego organu lub sądu).
Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim
zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas
przechowywania na urządzeniu końcowym.
Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego
użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
- dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika,
przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami
wyświetlić stronę;
- przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników,
analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu
do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
- możliwości logowania do serwisu;
- utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
Serwis przechowuje pliki cookis do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na
inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki) lub przechowywane są w urządzeniu
końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający
z ich ustawień.
Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby
zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich
umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach
swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest
ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika
mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym
użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim
reklamodawcą.
Jak zabezpieczamy Twoje dane?
Coder Academy zobowiązuje się właściwie chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przyjętymi
wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były chronione
przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub
zniszczeniem.
Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego
zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi

i podatkowymi (np. ustawa o rachunkowości) oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
Jakie masz prawa?
W każdym czasie masz prawo dostępu do danych osobowych oraz możliwość ich aktualizacji
i zmiany. Możesz zrealizować również wszelkie inne prawa jakie posiadasz na mocy
obowiązujących przepisów prawa ochrony danych, a w szczególności prawo do usunięcia
danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz, wykreślonym prawem zakresie, prawo
przenoszenia części Twoich danych do innych organizacji. Masz również prawo do sprzeciwu
względem pewnych rodzajów przetwarzania Twoich danych osobowych, jak również w
wypadku, gdy prosiliśmy o Twoją zgodę, na wycofanie tej zgody w każdym czasie.
Wymienione prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach – np. kiedy możemy
wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Twoich danych. Jeśli pragniesz
skorzystać z należnych Ci praw, prosimy o kontakt na adres: biuro@coderacademy.pl
Możesz również skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg w
odniesieniu do niniejszej polityki prywatności.
Masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W jaki sposób dbamy o Politykę Prywatności?
Poddajemy politykę ciągłej aktualizacji i poinformujemy Cię o jakichkolwiek zmianach
poprzez opublikowanie zaktualizowanej polityki na naszej stronie lub przedstawimy zmiany do
publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w celu jej opublikowania.

