
POLITYKA PRYWATNOŚCI
z dnia 20 listopada 2022 r.

Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzane są
dane osobowe użytkowników portalu www.latajacypoliglota.pl („Portal”).

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych użytkowników Portalu jest "LATAJĄCY POLIGLOTA" sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Piecewska 20D/5, 80-288 Gdańsk („Latający Poliglota”).

Dane osobowe użytkowników Portalu chronione są zgodnie z wymogami prawa polskiego,
w szczególności zgodnie 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”).

2. Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane użytkowników przetwarzane są:

1) w celu umożliwienia użytkownikom kontaktu z Latającym Poliglotą za pośrednictwem
formularzu kontaktowego i uzyskanie odpowiedzi od Latającego Poligloty – podstawą
przetwarzania jest niezbędny interes dot. potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytanie lub
wiadomości przesłanej przez użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

2) w celu realizacji marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Latającego Poliglotę
(z wyjątkiem marketingu za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych) –
podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Latającego Poligloty
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3) celach analitycznych i statystycznych – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony
interes Latającego Poligloty (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz
aktywności użytkowników w celu poprawy funkcjonalności Portalu i świadczonych usług;

4) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Latającym Poliglocie – podstawą
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

5) w celu zapewniania sprawnego funkcjonowania Portalu oraz dostosowania go do potrzeb
użytkowników (m.in. w tym celu Portal korzysta z plików cookies) – na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f) RODO.

Przez prawnie uzasadniony interes Latającego Poligloty należy rozumieć: ustalenie oraz dochodzenie
roszczeń lub praw lub obronę przed takimi roszczeniami, marketing bezpośredni usług świadczonych
przez Latającego Poliglotę, dostarczanie usług i komunikacja z użytkownikiem Portalu.

3. Gromadzenie danych

Dane użytkowników gromadzone są na dwa sposoby:

1) informacje podawane są przez użytkowników bezpośrednio w formularzu kontaktowym
dostępnym w Portalu w sposób dobrowolny, jednak ich niepodanie może uniemożliwić
skontaktowanie się przez Latającego Poliglotę z użytkownikiem;

2) informacje pozyskiwane są automatycznie w trakcie korzystania z Portalu przez
użytkowników. Serwery zapisują następujące dane:

a. adres IP urządzenia,

b. żądanie (adres strony, na którą wszedł użytkownik),

c. czas wysłania odpowiedzi przez serwer,

d. informacje o wersji przeglądarki internetowej (stron www),
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e. informacje o wersji systemu operacyjnego.

Dane przechowywane są do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

4. Prawa użytkowników

Użytkownikom, których dane zostały zebrane lub w inny sposób przekazane przysługuje prawo
realizacji przysługujących im praw, które w zależności od okoliczności mogą obejmować:

1) dostęp do danych osobowych;

2) żądanie uzupełnienia i sprostowania danych osobowych, jeżeli dane osobowe użytkownika są
nieprawidłowe lub niekompletne,

3) żądanie usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe użytkownika nie będą już
niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy użytkownik cofnie zgodę na
przetwarzanie danych, a także gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub
gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa,

4) żądanie ograniczenia przetwarzania danych, gdy użytkownik, kwestionuje prawidłowość
danych osobowych, a także jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale
użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu, jak również jeżeli dane osobowe nie są już nam
potrzebne, ale mogą być potrzebne użytkownikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń,

5) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

6) cofnięcie udzielonej zgody, ze skutkiem na przyszłość.

Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Zakres udostępniania informacji o użytkownikach

Zebrane dane osobowe użytkowników nie są przekazywane, sprzedawane ani użyczane podmiotom
trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika. Dane te mogą być jednak przekazywane na żądanie
organów państwa, uprawnionych na podstawie prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie
postępowań.

6. Pliki cookies

Portal przetwarza również informacje zawarte w plikach cookies. Zbierane są wyłącznie anonimowe
dane w postaci zbiorczej, które nie obejmują one danych osobowych.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Portal i przeznaczone są do korzystania ze
stron internetowych Portalu.

Podmiotem, który zamieszcza na urządzeniu końcowym użytkownika portalu pliki cookies oraz
uzyskuje do nich dostęp jest Latający Poliglota.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1) dostosowania zawartości stron internetowych portalu do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy portalu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Portal stosuje dwa rodzaje plików cookies:
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1) „sesyjne” (session cookies, session storage) - pliki tymczasowe, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia strony
internetowej, usunięcia ich przez użytkownika lub wyłączenia przeglądarki);

2) „stałe” (persistent cookies, local storage) - przechowywane w urządzeniu końcowym
użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
przez użytkownika.

Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies na urządzeniu użytkownik wyraża za
pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może
zindywidualizować swoje ustawienia dotyczące plików cookies w przeglądarce. Brak zmiany tych
ustawień oznacza akceptację dla plików cookies w niej stosowanych.

7. Zewnętrzni dostawy usług

W celu zbierania i analizowania zagregowanych informacji o korzystaniu z Portalu wykorzystywane są
usługi zewnętrznego dostawcy, tj. Google Analytics. Więcej informacji na temat zasad, na jakich
usługa ta zbiera i przetwarza dane, można znaleźć pod tym adresem.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Latający Poliglota nie wykorzystuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o
którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

9. Dane kontaktowe

Wszelkie pytania lub wątpliwości dot. Polityki prywatności oraz przetwarzania danych należy kierować
drogą elektroniczną pod adres: bestlinguist28@wp.pl.

10. Zmiany i aktualizacja Polityki prywatności

Latający Poliglota zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności, w szczególności w
przypadku zmian prawnych. Zmieniona Polityka prywatności zostanie zamieszczona w Portalu.
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