
REGULAMIN POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie (jest) Lingwistyczna Szkoła Wyższa w 

Warszawie. Mamy siedzibę w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 148 ; kod pocztowy: 02-326 

Możesz kontaktować się z nami w następujący sposób: 

- listownie: Reduta Business Center, Al. Jerozolimskich 148, kod pocztowy: 02-326 

- e-mailowo: scybulski@lingwistyka.edu.pl 

- telefonicznie: 22 886 50 12; 

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane? 

Wyjaśnimy teraz zasady przetwarzania danych, które możemy wykorzystać w trakcie, gdy 

oglądasz naszą stronę internetową i korzystasz z kontaktu mailowego z nami. 

Jeżeli przekażesz nam swoje dane takie jak imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu to nie będą 

one wykorzystane w żaden inny sposób jak w celu: 

zapewnienia kontaktu z nami i prowadzenia korespondencji z Tobą odnośnie prowadzonej 

przez nas działalności i świadczonych przez nas usług. 

Za Twoją dobrowolną zgodą dane mogą być przetwarzane także do celów informowania Ciebie 

o działaniach promocyjnych przez nas prowadzonych. 

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o 

profilowanie. 

Jak długo będziemy wykorzystywać Twoje dane? 

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres, w którym będziesz chciał utrzymywać 

z nami kontakt mailowy. 

Dane będą przetwarzane w celach promocyjnych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na 

takie przetwarzanie. 

Komu możemy przekazać Twoje dane? 

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Twoje dane - jeśli będzie to konieczne, 

abyśmy mogli wykonywać nasze usługi, w związku z czym skontaktowałeś się z nami. 

Możemy przekazywać Twoje dane: 

- osobom upoważnionym przez nas - naszym pracownikom i współpracownikom, którzy 

muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki; 

- podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania 

danych, takim jak dostawcom usług IT; 

- innym odbiorcom danych - np. kurierom, rejestratorom domen 

przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i 

wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. 

Ponadto dane będą udostępnione wówczas, gdy poproszą nas o to organy mające do tego prawo 

np. Sądy i organy ścigania. 

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynawowej. 



Prywatność i bezpieczeństwo 

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić możliwie najlepszą ochronę Twoich danych. 

Chronimy je zgodnie z obowiązującymi przepisami, stosujemy zabezpieczenia fizyczne, 

elektroniczne oraz stosujemy specjalne procedury. Masz możliwość wyboru zakresu 

przetwarzania swoich danych. 

Nie gromadzimy bez Twojej wiedzy danych osobowych. 

Przysługujące uprawnienia 

Zgodnie z obowiązującym prawem masz prawo do: 

1) informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzanych danych; 

2) dostępu oraz zmiany swoich danych; 

3) żądania zaprzestania przetwarzania danych; 

4) wycofania zgody na przetwarzanie danych, w zakresie w jakim są przetwarzane na tej 

podstawie; 

5) przeniesienia danych do innego administratora w zakresie określonym w art. 20 RODO; 

6) sprostowania (poprawienia danych); 

7) ograniczenia przetwarzania - stosownie do złożonego wniosku. 

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów 

prawa. To, z którego uprawnienia chcesz skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej 

wykorzystywania przez Ciebie danych osobowych oraz od celu ich przetwarzania. 

Prawo sprzeciwu 

W szczególnych sytuacjach możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzania przez nas Twoich danych, jeśli podstawą ich wykorzystania jest nasz prawnie 

uzasadniony interes lub interes publiczny. W tym przypadku po rozpatrzeniu Twojego wniosku 

nie będziemy już mogli przetwarzać Twoich danych, co do których wniosłeś sprzeciw chyba że: 

istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które wg. prawa uznaje się za nadrzędne dla Twoich 

interesów lub podstaw do dochodzenia roszczeń. 

Skarga 

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że 

przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Pliki Coocies 

Używane na naszych stronach służą do zapamiętania Twoich ustawień, zamówień oraz 

wypełnianych formularzy tzw. autouzupełnianie. Dzięki nim strona działa sprawniej i nie 

musisz ponownie wpisywać już raz zapisanych informacji. Pliki Coocies nie przechowują 

danych osobowych a jedynie zapamiętują Twoje preferencje. Coocies zapisywane są na 

urządzeniu z którego sam korzystasz nawet po opuszczeniu strony. 

Jak się pozbyć zapisanych plików Coocies? W zależności od rodzaju przeglądarki z której 

aktualnie korzystasz opcja usunięcia znajdują się zwykle w menu narzędzia, opcje internetowe, 

prywatność lub ustawieniu plików Coocies. Jeżeli będziesz miał problem ze znalezieniem 

miejsca w którym można usunąć zapisane pliki Coocies na pewno znajdziesz te informacje w 

Internecie. Pamiętaj, aby szukać informacji o swojej przeglądarce. 


