Polityka prywatności
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest UBER SERVICES Mikołaj Janecki z
siedzibą w 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 61. Wszelkie pytania związane z
przetwarzaniem przez nas Twoich danych można kierować telefonicznie dzwoniąc
na +48 501 333 641 lub pisząc do nas na adres szkolenia@uberacademy.pl
2. ZASADY I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
UBER SERVICES Mikołaj Janecki pozyskuje i przetwarza dane osobowe na
poniższych podstawach prawnych i w poniższych celach:
• korespondencja e-mailowa i tradycyjna
W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e -mail lub
tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz
nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej
korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy,
której dotyczy korespondencja.
Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do
niego w związku z jego działalnością gospodarczą. Administrator przetwarza jedynie
Dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja.
• telefonicznie
W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach
niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może
żądać podania Danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do
obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na
konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego
działalnością gospodarczą.
• formularz kontaktowy
Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu
elektronicznych formularzy kontaktowych w serwisach internetowych Administratora.
Skorzystanie z formularzy wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do
nawiązania kontaktu z Podmiotem danych i udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i
obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Dane
osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania
przesłanego przez udostępniony formularz. Podstawą prawną przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na
prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością
gospodarczą.
• profile na portalach Facebook i Instagram
Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook i
Instagram.
W związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile
(m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich
osób są przetwarzane: w celu umożliwienia im aktywności na profilach; w celu
efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali
informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora oraz w związku z
promowaniem różnego rodzaj u wydarzeń, usług oraz produktów; w celach
statystycznych i analitycznych; ewentualnie mogą być przetwarzane w celu
dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną

przetwarzania danych osobowych w social media jest prawnie uzasadniony int eres
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki
oraz poprawianiu jakości świadczonych usług, a w razie takiej konieczności – na
dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.
UWAGA: Powyższa informacja nie dotycz y przetwarzania danych osobowych przez
administratorów serwisów (Facebook i Instagram).
•

zbieranie danych w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem
innych umów
W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy,
Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy lub
w momencie pozyskania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie jest
niezbędne w celu podjęcia przez Adminis tratora działań na żądanie Podmiotu
danych, przed zawarciem umowy.
3. ODBIORCY DANYCH
W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych
osobowych, dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w
szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i
sprzętu, podmiotom świadczącym usługi księgowe, operatorom pocztowym,
kurierom, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących
Podmiotu danych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie
udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
4. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do „państw trzecich” w
rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. poza Europejski Obszar
Gospodarczy.
5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej
usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z
przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. Dane przetwarzane w celu
wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, a w szczególności
podatkowych i rachunkowych, będą przec howywane przez okres niezbędny do
wypełnienia tych obowiązków, tj. np. dla celów podatkowych przez okres 5 lat,
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności
podatku. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego int eresu
Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez
okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego
sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę
przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są
przetwarzane do momentu jej rozwiązania. Okres przetwarzania danych może być
przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w
przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie
okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

6. PRAWA W ODNIESIENIU DO PRZETWARZANIA DANYCH
Zgodnie z przepisami masz prawo do żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochron y
Danych Osobowych, w przypadku uznania,
iż udostępnione dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami ww.
rozporządzenia.
Z prawa do sprostowania danych możesz skorzystać, jeśli zauważysz, że Twoje
dane są nieprawidłowe lub niekompletne. Możesz wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego naszych
produktów i usług. Możesz także wnieść spr zeciw – z przyczyn związanych z Twoją
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez nas Twoich danych w celu
realizacji naszych innych prawnie usprawiedliwionych potrzeb. W tym ostatnim
wypadku będziemy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Twoich da nych, jeśli
nie wystąpi nadrzędna, prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania po naszej
stronie. Możesz zażądać usunięcia Twoich danych, gdy Twoje dane nie będą już
niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane lub w inny sposób
przetwarzane, zgłosisz skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny
być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
obowiązującego prawa. W odniesieniu do żądania o graniczenia przetwarzania
Twoich danych, możesz skorzystać z tego uprawnienia, gdy: zauważysz, że Twoje
dane są nieprawidłowe (w takim wypadku możesz żądać ograniczenia przetwarzania
Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych );
twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby
zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne
Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec
przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po
naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył
procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom
upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na
wykonywane przez nie zadania.
8. AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH (PROFILOWANIE)
Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób
istotnie na Ciebie wpływa. Możemy jednak przetwarzać Twoje dane w sposób
zautomatyzowany, w tym dokonywać p rofilowania, dla potrzeb marketingowych, w
szczególności w celu przedstawienia Ci informacji na temat naszych produktów lub
usług dostosowanych do Twoich potrzeb, na podstawie informacji zebranych
podczas naszej dotychczasowej współpracy. W tych samym celu korzystamy
również m.in. z plików cookies oraz innych narzędzi rejestrujących ruch na naszych
stronach internetowych.

Pliki cookies
Pliki cookies (zwane również ciasteczkami) to dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych
serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich
zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane

najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron
wymagających logowania, reklam i do monitorowania a ktywności odwiedzających.
Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies:
•
•
•
•
•

personalizacja strony internetowej (na przykład: zapamiętanie wybranego
rozmiaru czcionki, wybór wersji dla niedowidzących czy wersji kolorystycznej)
zapamiętanie danych i wyborów użytkownika (na przykład: brak konieczności
wpisywania loginu i hasła za każdym razem na każdej podstronie, pamiętanie
loginu przy ponownej wizycie, pamiętanie zawartości koszyka)
umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi (na przykła d:
wyświetlanie Twoich znajomych, fanów czy publikowanie postów na
Facebooku i Google+ bezpośrednio z poziomu strony)
dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej
tworzenie statystyk strony internetowej oraz statystyk przepływu
użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi

W ramach serwisów stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies :
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies) . Cookies „sesyjne”
są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urz ądzeniu końcowym
użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane
są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików
cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym
czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę
plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkown ika serwisu. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Informujemy również, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu
reklamodawców oraz partnerów.
Poniżej znajdują się linki do za sobów pokazujących, jak można określić warunki
przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień
najpopularniejszych przeglądarek internetowych:
•

•
•
•
•

Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona -ochrona-przedsledzeniemfirefoxdesktop?redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%8
5czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek&redirectlocale=pl
Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl -pl/topic/usuwanie
plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16ede5947fc64d
Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web -preferences/#cookies
Safari – https://support.apple.com/pl -pl/guide/safari/sfri11471/mac

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod
adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu
przeglądarki internetowej.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania
danych osobowych
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia PEiR (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 od dyrektywy
95/46/WE, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest UBER SERVICES Mikołaj Janecki
z siedzibą w 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 61.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych należy skontaktować
się z Administratorem pod adresem e -mail: szkolenia@uberacademy.pl
3. Pani/a dane będą przetwarzane w celu udziału w szkoleniu w związku z zawartą
umową na świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wystawienia faktury
na podstawie przepisów ordynacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
otrzymywania informacji marketingowych oraz marketingowych na podstawie
wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Administrator będzie także przetwarzał
dane w związku z dochodzeniem roszczeń, na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w
szkoleniu.
5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym
momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
6. Odbiorcami Pani/a danych os obowych mogą być wyłącznie podmioty, które
uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
7. Pani/a dane osobowe związane z udziałem w szkoleniu będą przechowywane do
3 lat po jego zakończeniu, dane związane z wystawieniem faktury będą
przechowywane przez 5 lat kalendarzowych licząc od kolejnego roku, po którym
nastąpił obowiązek podatkowy. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą
przechowywane do czasu jej wycofania lub ustania celu.
8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobow ych, a także ich
sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym
przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędn e
do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne
nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora
przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
10. Pani/a dane nie będą udostępniane poza teren EOG.
11. Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania.

