Polityka prywatności
Cześć! Cieszymy się, że tu jesteś! J Dokument, który czytasz opisuje postępowanie z Twoimi danymi
osobowymi oraz wyjaśnia zasady wykorzystywania plików cookies oraz innych technologii w ramach
działania naszej strony internetowej: https://studiuj.net/. Twoje dane są u nas całkowicie bezpieczne,
dlatego chcielibyśmy, abyś wiedział(a), co się z nimi dzieje, do czego są wykorzystywane oraz co TY
możesz z nimi zrobić.
Administratorem Twoich danych osobowych jest pomysłodawca i współtwórca tej strony, czyli
Mateusz Gierczak, zamieszkały w Bałtów 31, 27-423 Bałtów. Możesz się z nim skontaktować poprzez
adres mailowy: czesc@studiuj.net. Jeśli masz jakieś pytania lub prośby, śmiało pisz!
Okej, no to do rzeczy.

Na początek dwa słowa o kluczowych pojęciach w tym dokumencie:
1. Administrator – Mateusz Gierczak, zam. Bałtów 31, 27-423 Bałtów
2. Strona internetowa – strona dostępna pod adresem: https://studiuj.net/
3. Użytkownik – każda osoba, która korzysta ze strony: https://studiuj.net/

Co dzieje się z Twoimi danymi i jak są wykorzystywane?
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
2. Użytkownik może przekazywać swoje dane Administratorowi za pomocą Strony i formularza
zapisu na listę mailingową.
3. Administrator gwarantuje poufność danych, jakie są u przekazywane.
4. Administrator nie udostępnia osobom trzecim powierzonych mu danych.
5. Dane gromadzone są ze starannością, bezpiecznie przechowywane i tym samym chronione
przed osobami trzecimi.
6. Użytkownikowi przysługuje:
– prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli
uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze
mnie danych osobowych.

Co się dzieje z Twoimi plikami cookies?
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), które są niewielkimi informacjami
tekstowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika (czyli na komputerze,
tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny
Administratora.
2. Przechowanie przez Administratora plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika,
umożliwia uzyskanie dostępu do informacji w nich zawartych w celach statystycznych,
marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
3. Tym samym Administrator informuje Użytkownika, że ten ma możliwość takiej konfiguracji
swojej przeglądarki internetowej, aby uniemożliwiała one przechowywanie plików cookies na
urządzeniu końcowym Użytkownika, czyli na komputerze, smartfonie, tablecie lub innym
urządzeniu mobilnym. Administrator informuje tym samym Użytkownika, że korzystanie ze
Strony przez Użytkownika może być utrudnione poprzez podjęte tego typu działania.

4. Użytkownik może usunąć pliki zapisane przed Administratora poprzez zastosowanie
odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, czy też programów lub innych narzędzi, z
jakich korzysta Użytkownik.

Inne wykorzystywane technologie:

1. Administrator informuje Użytkownika, że stosuje niżej wymienione metody śledzenia działań
wykonywanych przez Użytkownika w ramach prowadzenia strony STUDIUJ.NET:
– Kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk na stronie STUDIUJ.NET, dane
zbierane są anonimowo.
– Kod śledzenia Hotjar – w celu analizy statystyk oraz zachowania użytkowników na stronie
STUDIUJ.NET, dane zbierane są anonimowo.
2. Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych
następującym podmiotom:
– UAB „MailerLite”, Paupio 28, Vilnius, Lithuania, 302942057, LT100007448516 – w celu
korzystania z systemu mailingowego MailerLite, służącego do przesyłania dopasowanych
ofert pracy.

A co jeśli zapisałem się na listę osób otrzymujących dopasowane oferty pracy?

1. W przypadku zapisu na listę osób otrzymujących dopasowane oferty pracy oraz wyrażenia
zgody na ich otrzymywanie, w procesie rejestracji prosimy jedynie o podanie adresu e-mail,
na który przesyłane będą oferty pracy od Administratora, oraz kierunku studiów, który
umożliwi dopasowanie ofert do Użytkownika. W każdej chwili możesz zrezygnować z
powyższej usługi klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdej
wiadomości e-mail lub wysyłając wiadomość z prośbą o anulowanie usługi na adres:
czesc@studiuj.net
2. Dane podane w trakcie powyższej subskrypcji są przetwarzane przez Studiuj.net.

Czy możliwe jest udostępnienie komuś Twoich danych osobowych?

1. Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkownika, jeśli nie wynika to z ustaleń
niniejszej polityki prywatności. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo
nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym,
Administrator dane takie udostępni.

Zmiany polityki prywatności

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności.
2. Użytkownik, który zapisał się na listę osób otrzymujących dopasowane oferty pracy, zostaje
każdorazowo poinformowany o takich zmianach poprzez swój adres e-mail, podany przy
zapisie.
3. Pozostali Użytkownicy mogą sprawdzić aktualną Politykę Prywatności pod adresem:
https://studiuj.net/polityka-prywatnosci

Kontakt z Administratorem

Kontakt z Administratorem możliwy jest
- poprzez adres e-mail: czesc@studiuj.net
- pisemnie, pod adresem:
Mateusz Gierczak
Bałtów 31
27-423 Bałtów

