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1. TWOJE PRAWA. Masz prawo do dostępu, poprawiania lub usuwania swoich Danych 
Osobowych. W niektórych przypadkach masz również inne prawa, na przykład do wycofania 
zgody, sprzeciwienia się użyciu twoich danych lub do ich przenoszenia  

2. JAKIE DANE PRZETWARZAMY. Przetwarzamy dane w celu zapewnienia Klientom oraz 
Użytkownikom najwyższy standard usług oraz aby efektywnie prowadzić swoją działalność. 
Zakres zbieranych danych, oraz sposób ich wykorzystania, zależą od tego, jak korzystasz z 
Serwisu i usług oraz Twoich ustawień prywatności. Zbieramy dane, które Ty sam nam 
dobrowolnie podajesz na przykład podczas wypełniania formularza w Serwisie, logowania do 
Aplikacji Mobilnej, zapisu na nasz webinar lub zakładając Konto w Usłudze. Gromadzimy 
również treści i dane, które tworzysz, przesyłasz i otrzymujesz od innych Użytkowników. 
Zbieramy informacje o aplikacjach, przeglądarkach i urządzeniach, których używasz do 
korzystania z Serwisu lub naszych Usług, a także ich interakcjach z Serwisem lub Usługami. 

  

3. DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane, 
między innymi aby umożliwić Ci obejrzenie tego webinaru Mamy prawo do przetwarzania 
Twoich danych z różnych powodów. Najważniejsze jest to, że potrzebujemy ich, aby wykonać 
umowę, którą zawieramy z Tobą w momencie akceptacji Regulaminu Świadczenia Usług 
Softwebo 

4. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE. Udostępniamy Twoje dane usługodawcom 
Towarzystwu Naukowemu, które zbiera dane logowania o celów statystycznych Możemy 
również udostępniać Twoje dane instytucjom publicznym, takim jak Policja, Urząd Skarbowy, 
jeśli wystąpi do nas z takim żądaniem na podstawie przepisów polskich. 

  

5. KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIE I PODOBNYCH TECHNOLOGII. Wykorzystujemy pliki 
cookies (małe pliki tekstowe zapisujące się na Twoim urządzeniu) oraz inne podobne 
technologie, żeby świadczyć Usługi, poprawić efektywność i zaproponować Użytkownikom 
Serwisu oraz Klientom Usług coraz doskonalsze funkcjonalności. Analiza danych z takich 
technologii pokazuje nam, które treści w naszym Serwisie lub funkcjonalności Usług są dla 
Ciebie najciekawsze, a które cieszą się mniejszą popularnością. Pliki cookies umożliwiają 
również przechowywanie Twoich preferencji i ustawień, obsługę Twojego logowania do 
Konta w Usłudze, zwalczanie oszustw, wyświetlanie ukierunkowanych reklam. Zezwalamy 
również niektórym innym podmiotom na używanie plików cookie zgodnie z opisem w naszej 
Polityce Prywatności. W każdej chwili możesz samodzielnie wyłączyć zarówno obsługę plików 
cookies, jak i innych technologii podobnych, wykorzystywanych przez nas i naszych 
dostawców usług. W zależności od użytej technologii, wyłączenie może być realizowane przez 
ustawienia przeglądarki lub zastosowanie tzw. opcji opt-out na stronie dostawcy usługi.  

  



Polityka Prywatności 

Niniejsza Polityka Prywatności ustanawia zasady ochrony Klientów Usługi i Użytkowników w związku 
z przetwarzaniem ich danych. Cenimy Twoje zaufanie i dokładamy wszelkich starań, aby umocnić 
Twoje poczucie kontroli nad Twoimi danymi. 

Korzystanie z Serwisu WWW lub Usługi oznacza akceptację wszystkich zasad stosowanych przez 
Softwebo dlatego zapoznaj się z ich treścią zanim rozpoczniesz jakiekolwiek korzystanie. Jeżeli nie 
wyrażasz zgody na zasady ustanowione w niniejszej Polityce Prywatności, nie powinieneś 
rozpoczynać korzystania z naszych Usług. 

 
 


