Polityka prywatności i polityka cookies
Portalu empirium.pl
Niniejsza Polityka Prywatności i polityka cookies określa zasady przetwarzania i ochrony
danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony www.empirium.pl, zwanej dalej
jako „Portal”.
Portal realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach
poprzez:
a) dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
b) gromadzenie plików “cookies”.
Dane osobowe
1. Właścicielem Portalu i jednocześnie Administratorem Państwa danych osobowych jest
Stowarzyszenie Akademia Empirium z siedzibą w 03-678 Warszawa, ul. Kaktusowa 3,
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000393036, posiadające numer
NIP 851315894 i numer REGON 321128817.
2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Portalu są przetwarzane
zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO oraz z Ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
3. Administrator dokłada
Użytkowników Portalu.
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4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie, jaki jest konieczny do
prowadzenia Portalu, a w szczególności w następujących celach:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

rejestracji Użytkownika i korzystania z wszystkich funkcjonalności Portalu,
subskrypcji biuletynu informacyjnego (newsletter),
wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną,
przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe,
prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem (za
uprzednią zgodą Użytkownika),
umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy
kontaktowych,
obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
analitycznym i statystycznym.

5. Dane osobowe Użytkownika są przekazywane dostawcom usług, z których Administrator
korzysta dla prowadzenia Portalu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe,
w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom
Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (tzw. podmioty
przetwarzające), albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (tzw.
administratorzy).

a) podmioty przetwarzające - należą do nich m.in. dostawcy usług IT, usług księgowych,
dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w serwisie Internetowym,
systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
b) administratorzy - należą do nich podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych
i bankowe.
Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG).
6. Poza wymienionymi w pkt. 5 podmiotami, Państwa dane mogą zostać udostępnione
wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub
unijnego. Administrator dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia
przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem podmiotom
nieupoważnionym.
7. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez czas, który zależy od celu
przetwarzania:
a) w razie, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, dane osobowe
Użytkownika przetwarzane są tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu
zgody przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić
Użytkownik i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
b) w razie, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, dane osobowe
Użytkownika przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po
tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
8. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej
obsługi, analizy danych statystycznych i dopasowania Portalu do zainteresowań
Użytkowników, a także do administrowania Portalem.
W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji newslettera, na jego adres e-mail będą
kierowane wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach
i nowych treściach dostępnych w Portalu.
9. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:
a) na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności w celach marketingowych
podmiotów współpracujących z Portalem,
b) w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1
lit. b RODO), w szczególności w przypadku zamówienia usługi newsletter lub w związku
z korzystaniem z funkcjonalności Portalu wskazanych w „Regulaminie Portalu empirium.pl”,
c) dla spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
d) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem
zakładki „Kontakt” oraz w celach statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie
uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk
prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a także dla celów

obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest obrona Administratora
przed roszczeniami osób trzecich.
10. Zakładając profil na Portalu, Użytkownik podaje:
a) adres e-mail,
c) imię i nazwisko,
d) numer telefonu,
e) opcjonalnie dane do wystawienia rachunku.
W przypadku przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest poszerzony opcjonalnie
o nazwę firmy przedsiębiorcy.
11. W przypadku składania zamówienia w Portalu, Użytkownik podaje następujące dane:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe (kod pocztowy, miejscowość; ulica wraz znumerem domu/mieszkania.
c) imię i nazwisko.
W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę
przedsiębiorcy i numer NIP.
12. W przypadku skorzystania z usługi newsletter, Użytkownik podaje tylko swój adres
e-mail.
W przypadku korzystania z formularza kontaktowego, Użytkownik podaje następujące dane:
a) adres e-mail;
b) imię i nazwisko;
c) opcjonalnie nazwę firmy.
13. Podczas korzystania z Portalu mogą być pobierane dodatkowe informacje,
w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP
dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu
operacyjnego. Mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach
i odnośnikach, w które zdecydują się wejść Użytkownicy lub innych czynnościach,
podejmowanych w Portalu
14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami
sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Portalu, z tym że niepodanie
wymaganych danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie Profilu
Użytkownika, a w razie składania zamówienia bez rejestracji Profilu Użytkownika
uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.
15. Przysługuje Państwu prawo:
a) dostępu do danych osobowych;
b) do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych;
c) do przeniesienia danych osobowych;
d) do cofnięcia zgody na przetwarzania danych w dowolnym momencie; odwołanie zgody na
przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano przed jej wycofaniem.
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że
przetwarzając Państwa dane osobowe, naruszamy przepisy prawa.

W razie wystąpienia przez Użytkownika z żądaniem wynikającym z powyższych praw,
Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później niż w
ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub
liczbę żądań Administrator nie będzie w stanie zrealizować żądania w ciągu miesiąca, spełni
je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Użytkownika uprzednio w terminie
miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu i jego przyczynach.
16. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce prywatności, spowodowanych
rozwojem technologii, nowelizacjami prawa w zakresie ochrony danych osobowych lub
rozwojem funkcjonalności Portalu. O wszelkich zmianach będziemy informować
Użytkowników.
17. Administrator zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas
przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się na Profil Użytkownika w Portalu.
18. W razie utraty przez Użytkownika posiadającego Profil w Portalu hasła dostępu,
Administrator nie wysyła przypomnienia hasła, ale umożliwia wygenerowanie nowego hasła.
Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej i w sposób uniemożliwiający jego
odczytanie. Aby wygenerować nowe hasło, należy podać adres e-mail w formularzu
dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła?”. Użytkownik na adres poczty elektronicznej
podany podczas rejestracji otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do
dedykowanego formularza udostępnionego w Portalu, gdzie Użytkownik będzie miał
możliwość określenia nowego hasła.
Administrator nie wysyła Użytkownikom żadnej korespondencji, w tym korespondencji
elektronicznej, z prośbą o podanie danych i hasła do logowania.
19. W Portalu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają
niezależnie od Portalu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Portal. Strony te mogą
posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się
zapoznać.
20. Portal może zintegrować funkcje związane z sieciami społecznościowymi (takimi jak
Facebook czy Twitter). Portal nie ma wpływu na to, jak dany dostawca przetwarza dane,
a niniejsza polityka ochrony danych nie ma zastosowania do działań takich dostawców.
Więcej informacji można znaleźć w zasadach polityki ochrony danych stosowanych przez
tych dostawców.
21. W razie pytań co do któregokolwiek z postanowień niniejszej Polityki prywatności
pozostajemy do Państwa dyspozycji - redakcja@empirium.pl.
Pliki Cookies
1. Z portalu empirium.pl można korzystać bez podawania bezpośrednich danych osobowych
(takich jak nazwisko, adres pocztowy czy adres e mail). W portalu zintegrowaliśmy
dodatkowe funkcje służące analityce. Poniżej wyjaśniamy procedury analityczne oraz
działanie zintegrowanych funkcji.
2. Portal empirium.pl używa tzw. plików cookie w celu poprawy jakości oferty dla
Użytkowników. Plik cookie to mały plik tekstowy wysyłany przez serwer sieciowy do

przeglądarki użytkownika odwiedzającego daną witrynę internetową. Tzw. sesyjne pliki
cookie wygasają po zamknięciu sesji przeglądarki i mogą one rejestrować Twoje działania w
trakcie sesji przeglądarki. Inną kategorią są stałe pliki cookie, zapisywane na Twoim
urządzeniu. Mogą one rejestrować Twoje ustawienia i aktywność na różnych stronach
internetowych. Oprócz sesyjnych plików cookie, które są kasowane po zamknięciu sesji
przeglądarki, używamy także stałych plików cookie dla potrzeb analiz z wykorzystaniem
Google Analytics. Pliki te są zapisane aż do ich usunięcia przez użytkownika.
3. Zachowanie lub usunięcie pliku cookie zależy od ustawień przeglądarki. Jeżeli plik nie
został skasowany, nasz serwer może rozpoznać Twoje urządzenie. Kiedy kolejnym razem
odwiedzisz daną witrynę internetową lub kiedy przełączasz się między funkcjami
wymagającymi wprowadzenia hasła, plik cookie eliminuje konieczność ponownego
wprowadzania tych samych informacji. Dzięki plikom cookie korzystanie z funkcji witryn
wymagających wprowadzania danych jest łatwiejsze dla użytkowników. Niezależnie od
zapisanych plików cookie, ze względów bezpieczeństwa Użytkownik musi logować się za
każdym razem, kiedy wchodzi do portalu empirium.pl w części dla Użytkowników portalu.
4. W wykorzystywanych przez nas plikach cookie nie są zapisywane żadne dane osobowe.
Plikom cookie przydzielany jest tylko numer identyfikacyjny. Bez zgody Użytkowników nie
będzie on łączony z innymi danymi, które mogą być dla nas dostępne (np. w związku
z Twoją rejestracją). W swojej przeglądarce internetowej Użytkownik może ustawić
akceptowanie plików cookie lub używać przeglądarki nieobsługującej plików cookie.
5. Portal wykorzystuje Google Analytics – usługę analityczną Google Inc. z siedzibą przy
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google Analytics").
Google Analytics będzie wykorzystywać informacje do oceny sposobu korzystania
z aplikacji w celu sporządzania raportów o aktywności w aplikacji oraz świadczenia nam
dalszych usług związanych z używaniem aplikacji. Użytkownik może zablokować
przechowywanie plików cookie, wprowadzając odpowiednie ustawienia w swoim
urządzeniu.
6. Więcej informacji o warunkach korzystania i ochronie danych w Google Analytics można
znaleźć
na
stronach:
http://www.google.com/analytics/terms/pl.html
lub
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

