
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES 

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej kursyinhouse.com. W Polityce          

zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu,         

które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies. 

§ 1. Postanowienia Ogólne 

1. Administratorem danych jest IN-HOUSE Bartosz Bortkiewicz z siedzibą w Mińsku          

Mazowieckim ul. Topolowa 16/9, 05-300 Mińsk Mazowiecki wpisana do rejestru          

przedsiębiorców CEIDG pod numerem REGON 146151830 NIP 8222258358. Ochrona         

danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a           

ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. 

2. Dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z            

przepisami krajowymi oraz 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) (Dz. Urz. UE. L            

119 z 04.06.2016, s.1) – zwane dalej “RODO”. 

3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany             

jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). 

4. Adres e-mail podawany przez Panią/a w formularzu kontaktowym w zakładce KONTAKT           

jest traktowany jako poufny i nie jest widoczny dla osób nieuprawnionych. 

5. Serwis umożliwia kontaktowanie się z administratorem i przekazanie mu Pani/a danych           

identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości. 

§ 2. Administrator Danych 

1. IN-HOUSE jest administratorem danych osób kontaktujących się z nami poprzez formularz           

kontaktowy na stronie kursyinhouse.com/kontakt. Oznacza to, że przetwarzamy Pani/a         

adres e-mail. 

2. Dane osobowe przetwarzane są: 

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, 

b. zgodnie z wdrożoną Polityką prywatności, 



c. w zakresie niezbędnym do odpowiedzi na wiadomości wysłane do IN-HOUSE poprzez            

formularz kontaktowy. 

3. Ma Pani/Pan prawo:  

a. żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art.             

15 RODO), 

b. żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16         

RODO)-w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy        

Pani/Pan,  że  dane  są nieprawidłowe lub niekompletne, 

c. żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO), 

d. żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) np. gdy         

zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe może Pani/Pan żądać ograniczenia          

przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość         

tych danych), 

e. wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana         

danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w IN-HOUSE jest możliwy           

drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@kursyinhouse.com. 

5. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są           

do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Administrator nie udostępniania danych           

osobowych innym podmiotom. 

6. Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do           

czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron           

związanych z jej realizacją. 

7. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas. 

§ 3. Pliki cookies 

1. Witryna kursyinhouse.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez           

serwer www i przechowywane przez przeglądarkę na komputerze Użytkownika. Kiedy          

przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z           

którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich           

zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z           

wcześniej odwiedzonych witryn. 

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka,         

rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie,           



lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza         

kontaktowego. 

3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają            

z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i           

bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy       

korzystając z narzędzi Google Analytics oraz Facebook Social Plugins, które rejestrują           

zachowanie użytkownika na stronie. 

4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której           

korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie         

dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować          

najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie           

wewnątrz firmy IN-HOUSE w celu optymalizacji działań. 

5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies 

a. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie         

korzystania ze stron internetowych serwisu, 

b. cookies portalu Facebook umożliwiające korzystanie z przycisków Lubię to,          

Udostępnij oraz odnośnika do profilu IN-HOUSE na Facebook’u. 

6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia           

cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. 

 


