Polityka prywatności Centrum Edukacji „Lectura”
I. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz
zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia 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 (zwane dalej RODO)
Właścicielem strony internetowej www.e-lectura.pl oraz administratorem danych osobowych
jest:
Centrum Edukacji „Lectura”
ul. Daszyńskiego 22A/57
95-070 Aleksandró Łódzki
NIP:7260024509
email:info@e-lectura.pl
II. Dane osobowe
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
Dane osobowe są pozyskiwane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego lub jako
informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej emailem.
Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursów,
prowadzenia korespondencji, o ile użytkownik wyraził na to zgodę.
Podanie danych takich, jak: nazwisko i imię, adres do korespondencji, adres e-mail, numer
telefonu kontaktowego, w przypadku konieczności wystawienia faktury - NIP jest niezbędne
w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu, a konsekwencją ich niepodania jest brak
możliwości udziału w konkursie.
Dane osobowe innej osoby (np. dziecka) mogą być przesłane po uzyskaniu pisemnej zgody
rodzica lub prawnego opiekuna.
Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu:
- administrowania naszą stroną internetową
- wysyłania faktur i przypomnień o płatnościach
- wysyłania powiadomień e-mail
- przesyłania informacji dotyczących naszej działalności pocztą lub pocztą elektroniczną
(możesz nas poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać
komunikatów)
- zajmowania się odpowiedziami na zapytania związane z prowadzoną działalnością
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia
konkursu, dla którego zgoda była udzielona; dane w dokumentach sprzedaży - przez okres
wymagany przepisami o księgowości; dane umożliwiające kontakt emailowy, dopóki
Użytkownik nie złoży sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych
osobowych.
Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo dostępu do ich treści oraz
możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania zaprzestania
przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego
oświadczenia na adres email: info@e-lectura.pl.
Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i
chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przed nieuprawnionym dostępem na
naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).
III.Udostępnienie danych
Dane nie podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem sytuacji, w jakich
jest to wymagane przepisami prawa.
Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis
upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z
żądania.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO) w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub
innych praw przyznanych na mocy RODO.
IV. Informacja o plikach cookies
Serwis korzysta z plików cookies.
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.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
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. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą
wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
V. Postanowienia końcowe
Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby udostępniające
swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności,
dostępna na stronie www.e-lectura.pl
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące
przepisy prawa polskiego.

