
POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.A-Z.EDU.PL 

  

I.       Informacje ogólne. 

1.     Administratorem Serwisu www.a-z.edu.pl jest Centrum Szkoleniowe A-Z, Al. 3 Maja 26/35, 05-

120 Legionowo, NIP: 5361109790, REGON: 141567803. 

2.     Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez 

zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka"). 

 

II.    Informacja o plikach cookies. 

1.     Serwis korzysta z plików cookies. 

2.     Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią 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. 

3.     Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies 

oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 

4.     Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 

a)     tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają 

ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

b)     utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na 

każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

c)      określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów 

w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. 

5.     W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session 

cookies) oraz „stałe” (persistent cookies) 

a)     Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do 

momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale 

usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie 

jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia 

Użytkownika. 

b)     Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu 

ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie 

powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala 

na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych 

z Urządzenia Użytkownika. 

6.     Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) 

zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym 



Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. 

Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także 

automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera 

pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 

7.     Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności 

dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

8.     Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane 

mogą być również przez współpracujących z administratorem Serwisu reklamodawców oraz 

partnerów. 

9.     Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do 

wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym 

celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania 

na danej stronie. 

10.W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową 

Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies 

przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ 

 

III. Udostępnienie danych. 

1.     Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie 

dozwolonych. 

2.     Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej 

osoby. 

3.     Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym 

organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. 

 

IV. Zarządzanie plikami cookies. 

1.     Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. 

Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów 

uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a 

w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron WWW. 

 


