Ochrona danych osobowych – Klauzula Informacyjna
Szanowny Użytkowniku,
Niniejszym informujemy że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także
w Polsce, wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych
osobowych. W związku z tym chcielibyśmy Ci przekazać kilka informacji na temat zasad przetwarzania
Twoich danych osobowych przez administratora Serwisu eduRoom – spółkę Centrum Doradztwa
Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą w Świlczy, 36-072 Świlcza 145B.
Bardzo prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami uważnie.
Jeśli jesteś osobą małoletnią poniżej 16. roku życia, koniecznie przekaż tę wiadomość swoim
opiekunom, którzy następnie powinni wytłumaczyć Ci, o co w niej chodzi i dlaczego się do Ciebie
zwracamy.
Co to jest RODO?
RODO to skrótowa nazwa na Rozporządzenie 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. Okres swojego
obowiązywania rozpoczęło 25 maja 2018 r.
RODO wprowadza nowy standard ochrony danych osobowych, nakładając na podmioty
przetwarzające te dane (administratorów danych) szereg obowiązków, w tym obowiązek
poinformowania Ciebie o sposobie przetwarzania Twoich danych, celach w jakich Twoje dane są
przetwarzane oraz o uprawnieniach przysługujących użytkownikom wobec przetwarzania danych
osobowych przez administratora danych.
Administrator danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.
Możesz się z nami skontaktować zarówno pod adresem: 36-072 Świlcza 145B,
jak i mailowo: rodo@cdgpolska.pl
oraz telefonicznie: (17) 855 46 08.
Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie, Użytkowniku, podczas procesu rejestracji konta
w Serwisie eduRoom, a także dane, które są gromadzone podczas korzystania przez Ciebie z ww.
Serwisu.
Podczas korzystania z portalu przez użytkowników należy wskazać, iż dane te są zbierane i zapisywane
w plikach cookies.
Pragniemy podkreślić, iż możesz przeglądać Serwis eduRoom w sposób dowolny, rejestracja konta
w Serwisie eduRoom nie jest obowiązkowa.
Podczas rejestracji istnieje obowiązek podawania swoich prawdziwych danych, ale nie musisz podawać
nam wszystkich danych, o które pytamy. Wymagane dane oznaczone są znakiem *.
Należy jednak podkreślić, iż nie posiadając wszystkich danych lub nie posiadając prawdziwych danych
określonego użytkownika, niemożliwym będzie świadczenie na rzecz danego użytkownika wszystkich

usług, które oferuje ww. podmiot oraz wywiązanie się z wszystkich obowiązków określonych
w regulaminie Serwisu eduRoom.
Cel przetwarzania danych osobowych
Podstawowym celem przetwarzania przez Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. Twoich
danych jest zapewnienie pełnej funkcjonalności działania Serwisu eduRoom oraz dostępu do usług
świadczonych przez ww. podmiot w ramach Serwisu eduRoom, zawierania lub wykonania umowy,
zapewniania użytkownikom bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu oraz prawidłowe
wywiązywanie się przez ww. podmiot z obowiązków umownych wynikających z regulaminu ww.
portalu/serwisu/strony.
Dodatkowy cel przetwarzania danych osobowych to marketing własny, tj. przetwarzanie danych
wyłącznie na nasze wewnętrzne potrzeby w celach analitycznych, badawczych, statystycznych,
w szczególności poprzez dążenie do jak najpełniejszego dostosowania treści wyświetlanych na naszych
stronach do preferencji i zainteresowań danego użytkownika.
Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody przez danego użytkownika, będziemy mogli przetwarzać dane
osobowe danego użytkownika w celach marketingowych (marketing zewnętrzny), w tym przekazywać
Twoje dane podmiotom z nami współpracującym – agencjom reklamowym i naszym partnerom
handlowym. Należy podkreślić, iż ww. zgoda na przetwarzanie danych osobowych danego użytkownika
w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolna i możliwe jest wycofanie jej w każdej chwili.
Użytkowniku, jeżeli jesteś osobą małoletnią, która nie ukończyła 16. roku życia, przesyłanie informacji
w celach marketingowych może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Twojego rodzica lub
opiekuna.
Podstawy prawne przetwarzania danych
Dane osobowe danego użytkownika, zgodnie z RODO, mogą być przetwarzane wyłącznie w zgodzie
z obowiązującymi przepisami prawnymi. W zależności od celu przetwarzania danych możemy wyróżnić
trzy główne podstawy prawne przetwarzania danych:
1. Pierwszą podstawą przetwarzania danych osobowych danego użytkownika jest niezbędność
do wykonania umów o świadczenie usług oferowanych przez dany podmiot. Do ww. sytuacji
dochodzi w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia danemu
użytkownikowi sprawnego, bezpiecznego korzystania z Serwisu eduRoom wraz z jego
wszystkimi funkcjonalnościami. W przypadku Serwisu eduRoom umowy o świadczenie usług
to regulamin Serwisu eduRoom, który użytkownik akceptuje decydując się na korzystanie
z ww. Serwisu.
2. Drugą podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych
osobowych. Do takiego przetwarzania danych osobowych dochodzi w przypadku prowadzenia
pomiarów statystycznych oraz działań z zakresu marketingu własnego przez administratora
danych.
3. Trzecią przesłanką przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna i świadoma zgoda
danego użytkownika. Na jej podstawie dane określonego użytkownika mogą być
wykorzystywane w celach marketingowych, a także w celu profilowania przez Serwis
eduRoom.
Wyrażenie zgody przez danego użytkownika jest w pełni dobrowolne.
Każdy użytkownik ma także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody przez danego użytkownika nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmioty, którym Serwis może przekazywać dane
Co do zasady dane osobowe danego użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie na nasz własny
użytek administratora danych.
W pewnych sytuacjach może jednak dojść do przekazania danych danego użytkownika podmiotom
współpracującym z Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. – naszym zaufanym partnerom
handlowym, podwykonawcom oferowanych przez nas usług, agencjom marketingowym.
Ponadto, w przypadkach ściśle określonych w przepisach prawa, będziemy zobowiązani przekazać
dane określonego użytkownika podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obecnie
obowiązujących przepisów prawa (np. policji czy prokuraturze), pod warunkiem oczywiście,
iż uprawnione podmioty wystąpią do administratora danych z takim żądaniem, powołując się na
określoną i prawidłową podstawę prawną.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe określonego użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do
zapewnienia danemu użytkownikowi dostępu do usług oferowanych przez Serwis eduRoom.
Jak już wcześniej wskazano, każdy użytkownik w każdym czasie ma prawo złożyć wniosek
o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych, ich zmianę lub usunięcie.
Prawa przysługujące danej osobie (której dane dotyczą)
Ważną informacją dla użytkowników jest to że niezależnie od tego, na jakiej podstawie Serwis
eduRoom przetwarza dane, użytkownikowi przysługuje zawsze prawo dostępu do nich oraz ich
poprawiania.
Użytkownik może również w każdym momencie żądać usunięcia jego danych osobowych, użytkownik
może cofnąć lub ograniczyć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym
wycofanie danej zgody nie wpływa na administratora danych do przetwarzania danych w celu
określonym w danej zgodzie do chwili jej wycofania. Użytkownikowi przysługuje również prawo
żądania dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do przeniesienia danych.
Każdy użytkownik również ma prawo do:
a) żądania dostępu do jego danych osobowych,
b) ich sprostowania i uzupełnienia,
c) czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są
już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
d) przeniesienia danych,
e) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych odnoszących
się do jego osoby,
f) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania
w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
g) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji
o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych
osobowych.
Możesz też zażądać od administratora danych osobowych przeniesienia Twoich danych lub uzyskania
kopii Twoich danych, z tym jednak zastrzeżeniem, że prawo to nie może wpływać niekorzystnie na
prawa i wolności innych osób. Administrator danych będzie realizował Twoje żądania w zakresie
posiadanych możliwości technicznych.

Prawo do skargi
Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych
Osobowych, do którego masz prawo wnieść skargę za każdym razem, gdy Twoje dane będą
przetwarzane, w Twojej ocenie, w sposób nieprawidłowy.
Ustawowy lub umowny obowiązek podania danych osobowych
Żaden użytkownik nie jest zobowiązany do podawania w Serwisie eduRoom jego danych osobowych
lub wyrażania zgody na ich przetwarzanie. Należy jednak podkreślić, że ich podanie może okazać się
niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu czy też do korzystania z usług Serwisu
eduRoom.
Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcie wcześniej udzielonych zgód, uniemożliwi
zapewnienie danemu użytkownikowi dostępu do niektórych oferowanych przez Serwis eduRoom
usług, co zostanie każdorazowo zakomunikowane danemu użytkownikowi.
Informacje o profilowaniu oraz Cookies
To zbieranie wszelkich informacji, które pozwalają bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę,
która jest poddawana profilowaniu. Profilowanie odbywa się najczęściej przy użyciu systemów
informatycznych, w sposób zautomatyzowany, za pomocą specjalnych algorytmów uwzględniających
określone wcześniej kryteria.
W Serwisie eduRoom gromadzimy pliki cookie, local storage i inne. Powyżej wymienione pliki służą do
zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych ww. podmiotu oraz w celu
personalizowania udostępnianych użytkownikom treści, jak i badania analizowania ruchu na naszych
stronach.
Gromadzone przez Serwis eduRoom cookie mają na celu pomóc w zapewnieniu jak najwyższej jakości
treści w tym treści reklamowych umieszczonych w naszym serwisie. Powyżej wymienione technologie
umożliwiają zapewnienie użytkownikom lepszej obsługi poprzez przedstawianie reklam zbliżonych do
preferencji danego użytkownika oraz przedstawianie treści, które mogą być pożyteczne i interesujące
dla danego użytkownika.
Jak już wspomniano powyżej pliki pozwalają nam również lepiej badać i analizować zainteresowanie
serwisem i treściami, które są prezentowane. Analizy te pozwalają podnieść jakość serwowanych przez
Serwis eduRoom treści.
Serwis eduRoom korzysta z cookies:
a) Cookies sesyjne – to takie informacje, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub
wyłączeniu komputera lub urządzenia są usuwane z pamięci urządzenia lub komputera danego
użytkownika. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych
osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
b) Cookies trwałe – są przechowywane na dysku twardym komputera lub urządzenia danego
użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania przez danego użytkownika.
Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Serwis eduRoom, pozwala na przechowywanie
danych wyłącznie za zgodą danego użytkownika. Pliki te nie są zapisywane w sposób trwały
w żadnym innym przypadku.
W związku z powyższym, bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z wcześniej wymienionymi
informacjami.
Dodatkowo, prosimy o zapoznanie się z poniższymi fakultatywnymi zgodami na przetwarzanie danych
osobowych, o których wyrażenie zostaniesz poproszony podczas kolejnego logowania się do Serwisu

eduRoom. Pamiętaj, że nie są one obowiązkowe, a raz wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili
wycofać. Jeśli jesteś osobą małoletnią, która nie ukończyła 16. roku życia, zgody może udzielić
wyłącznie twój rodzic lub opiekun.
ZGODY
o Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych przez Centrum
Doradztwa Gospodarczego Sp. z o. o. podczas korzystania przeze mnie z Serwisu eduRoom
w celach marketingu bezpośredniego.
o Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych przez Centrum
Doradztwa Gospodarczego Sp. z o. o. podczas korzystania przeze mnie z serwisu w celu
otrzymywania za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot.
informacji o działalności i oferty handlowej Serwisu eduRoom (np. newsletter).

