
 
Polityka prywatności  

 

Administratorem danych osobowych akademiastagingu.pl w rozumieniu rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) jest:  

Akademia Stagingu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kałuszyńskiej 7/18 wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. 

Warszawy, nr KRS: 0000815246, NIP 1133006835. 

 

Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Dane 

osobowe są przetwarzane w celu rejestracji na szkolenia/webinar/newsletter organizowane 

przez akademiastagingu.pl. Dane osobowe są przechowywane do 2 lat od zakończenia 

szkolenia/webinaru/newslettera lub do dnia wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy 

stronami umów, w zależności od tego, które z terminów nastąpi później. Podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie umowy na rzecz Użytkownika.  

Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych.  

Dostęp do Twoich danych mają tylko pracownicy akademiastagingu.pl, którzy znają politykę 

bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania do ich ochrony, a 

system IT akademiastagingu.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.  

 

Dane osobowe rejestrowane na stronie  

 

1. Formularz zgłoszeniowy  

Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego należy podać dane niezbędne do rejestracji 

uczestnika na szkoleniu/webnarze/newsletterze organizowanym przez akademiastagingu.pl.  

W trakcie rejestracji należy podać:  

• imię i nazwisko  

• e-mail  

• numer telefonu  

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez akademiastagingu.pl nie 

są wykorzystywane w żaden inny sposób.  

 

Automatyczne pobieranie danych osobowych przez akademiastagingu.pl  

 

1. akademiastagingu.pl (serwer)  

System informatyczny, z którego korzysta akademiastagingu.pl automatycznie gromadzi w 

logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z akademiastagingu.pl. 

Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu 

operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, 

dostawcy usług internetowych, czy adres, z którego nastąpiło wejście na akademiastagingu.pl 

i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji akademiastagingu.pl w celu 

zapewnienia jak największej wygody korzystania. Dane te nie są nigdy łączone z danymi 

podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i 

mechanizmów korygowania błędów systemowych.  



2. Cookies  

akademiastagingu.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych 

umieszczanych na urządzeniu, w celu umożliwienia akademiastagingu.pl rozpoznania 

użytkowników i dostosowania akademiastagingu.pl do potrzeb użytkownika.  

akademiastagingu.pl wykorzystuje cookies do:  

A) zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania akademiastagingu.pl;  

B) tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania akademiastagingu.pl.  

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies 

możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę 

internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki 

internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z 

akademiastagingu.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.  

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu 

odwiedzin w akademiastagingu.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a 

informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.  

 

3. Google Analytics i AdWords (cookies)  

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych 

na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez akademiastagingu.pl 

źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.  

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych 

na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez akademiastagingu.pl oceny poprawności i 

skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.  

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią 

jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.  

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może 

zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. 

Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. 

Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować 

poprawnego działania akademiastagingu.pl.  

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po 

zakończeniu odwiedzin w akademiastagingu.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez 

ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki 

internetowej.  

 

Udostępnianie Twoich danych osobowych  

 

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi 

udostępnienie zebranych danych organom państwowym, akademiastagingu.pl dane takie 

udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w 

zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.  

 

Zmiana polityki bezpieczeństwa akademiastagingu.pl 

 

akademiastagingu.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać 

tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania 

akademiastagingu.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum 



wymaganego prawem. O takiej zmianie akademiastagingu.pl powiadomi drogą elektroniczną 

(na wskazany przy rejestracji e-mail).  

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem:  

https://akademiistagingu.pl/  

 

Kontakt  

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa 

Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez wysłanie wiadomości na adres e-

mail: biuro@akademiastagingu.pl  

 

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych prosimy o kontakt 

poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@akademiastagingu.pl  

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:  

Akademia Stagingu Sp. z o.o.  

ul. Kałuszyńskiej 7/18 

03-809 Warszawa 

 


