Poniżej w/w opisu stosowanych plików rekomendowałbym rozważenie umieszczenia przycisku
umożliwiającego wyrażenie zgody na wszystkie pliki cookies (Zezwalam na pliki cookies)
ZEZWALAM NA PLIKI COOKIES – Zezwalając na zapisanie plików będziemy przetwarzać dane w
celach statystycznych w tym w zakresie historii przeglądania naszych stron, Twoich danych
lokalizacyjnych generowanych przez Twoje urządzenie oraz w celach marketingowych, dzięki nim
znając Twoje potencjalne zainteresowania naszymi produktami edukacyjnymi będziemy mogli
zaproponować Tobie dedykowane oferty i lepiej dostosować nasz serwis do Twoich oczekiwań.

ZMIANY W POLITYCE COOKIES W ZAKŁADCE OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
UMIESZCZONYCH NA STRONACH, ORAZ POLITYKA COOKIES WYŚWIETLANA
POD TABELĄ Z COOKIESAMI
Polityka plików "cookies"
Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" i odnosi się do stron internetowych, których operatorem
jest EZBUD Development Sp. z o.o. sp.k (Zwanego dalej Operatorem).
Czym są pliki "cookie"?
Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron
internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę
strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.
Do czego używamy plików "cookies"?
Pliki "cookies" używamy w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji
korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie
Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej
podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
Jakich plików "cookies" używamy?
W ramach stron internetowych stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
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przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików
cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach stron internetowych stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron
internetowych, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach stron internetowych
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w
zakresie uwierzytelniania w ramach stron internetowych
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i
personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego
pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej
dostosowanych do ich zainteresowań
„analityczne" pliki cookie analizy internetowej umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji
użytkowników w zakresie zawartości stron internetowych, aby lepiej zorganizować układ naszej
strony. Gromadzą informacje o sposobie korzystania z naszej strony przez odwiedzających, typie
strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty
użytkowników na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych
użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym. W
tym celu korzystamy z rozwiązania Google Analytics.
Pliki cookie firm niezależnych znajdujących się na stronach internetowych Operatora:
Google Analytics - pliki cookie analiz stron internetowych gromadzą informacje o sposobie
korzystania przez odwiedzających z naszej strony, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali
przekierowani, oraz liczbie odwiedzin użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Informacje te nie
rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk
korzystania ze strony w stopniu zagregowanym.
Więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com
YouTube - w stronach internetowych obsługiwanych przez Operatora zamieszczone zostały filmy oraz
linki do filmów z serwisu YouTube. Wskutek tego podczas przeglądania strony z wbudowaną
zawartością pochodzącą z serwisu YouTube lub podaną pod linkami użytkownik może zetknąć się z
plikami cookie z tych serwisów.
Więcej informacji: youtube.pl
Livechat – na stronie internetowej wykorzystywana jest aplikacja ułatwiająca kontakt użytkownika z
biurem obsługi klienta, oraz usprawniająca bieżącą obsługę zapytań użytkowników, dzięki plikom
cookies mamy możliwość szybko potwierdzić Twoją tożsamość, dzięki czemu korzystanie z naszych
Usług staje się znacznie łatwiejsze i bardziej dostępne. „Pliki cookie” są wykorzystywane przez
LiveChat, Inc. wyłącznie w celu personalizacji konkretnego użytkownika
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więcej informacji na stronie: livechatinc.com
INNE PLIKI COOKIES
Z uwagi na występowanie różnic w zakresie stosowanych Cookies, opisy odnoszące się do innych
cookiesów powinny zostać doprecyzować osobno przez podmioty, zgodnie z przykładem poniżej:

Przykład (wykorzystywane ma stronach – cookies _cfduid)
CallPage - na stronie internetowej wykorzystywana jest aplikacja ułatwiająca kontakt użytkownika z
biurem obsługi klienta, oraz usprawniająca kontakt telefoniczny użytkowników, dzięki plikom cookies
mamy możliwość zareagować na wysłaną przez użytkownika prośbę o kontakt telefoniczny. „Pliki
cookie” są wykorzystywane przez CallPage. wyłącznie w celu prawidłowego wyświetlenia apletu
zamówienia rozmowy i nie przechowują żadnych danych osobowych.
więcej informacji na stronie: https://www.callpage.io/privacy-policy-2018

Przykład (moduł śledzący Facebooka – cookies _fr)
Facebook - na stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisujące id przeglądarki i
zaszyfrowaną wersję tożsamości użytkownika zalogowanego na Facebooku, pliki te pozwalają nam
analizować ilość odwiedzin użytkowników przekierowanych do strony TEB.pl z linków
opublikowanych na Facebooku i dostosowywać komunikację oraz ofertę do potrzeb odwiedzających.
więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Podstawy prawne przetwarzania
Powyższe dane zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika (Par 6 pkt.1 lit a RODO), w
celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (Par 6 pkt.1 lit b RODO).
Dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych
(PAR 6 pkt.1 lit.f RODO).
Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu
wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób
uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
Jak długo będziemy przetwarzać pliki "cookies"?
W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na zapisywanie plików cookies, co 365 dni od daty
wyrażenia zgody na ich zapisywanie, będziemy podczas Twojej kolejnej wizyty na naszych stronach
prosić Cię o ponowne wyrażenie zgody na ich zapisywanie.
Usuwanie plików "cookies"
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza
umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
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taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Internet Explorer (link do ustawień przeglądarki)
FireFox (link do ustawień przeglądarki)
Opera (link do ustawień przeglądarki)
Chrome (link do ustawień przeglądarki)
Ograniczenie stosowania plików "cookies" może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronie internetowej.
Jakie zabezpieczenia stosujemy na stronach?
Strony internetowe Operatora są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę
danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy
modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie
z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
Operator stron internetowych oferuje Użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania
materiałów reklamowych oraz zamówionych newsletterów. Operator zapewnia Użytkownikom opcję
usunięcia informacji o sobie z baz danych i umożliwia wstrzymanie otrzymywania informacji
wysyłanych za pomocą listów elektronicznych.

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYŚWIETLANIA KOMUNIKATÓW O COOKIES
Zgodnie z propozycją wskazaną w polityce prywatności rekomenduję aby okres przechowywania
plików cookies wynosił 365 dni, wydaje się to sensowne z uwagi na wymóg TSUE odnoszący się do
konieczności określenia czasu przetwarzania danych w ramach plików cookies, oraz z uwagi na
zmieniające się wciąż narzędzia, dzięki czemu będziemy mogli wciąż udoskonalać i dodawać (jak
zakładam) inne pliki cookies, do strony przy jednoczesnym utrzymaniu ciągłej aktualności wyrażonych
zgód.
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