POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU EDUKATOR.PL
INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za
pośrednictwem Portalu Edukator.pl (zwanego dalej „Portalem").
2. Właścicielem Portalu i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Fundacja Nauka i
Wiedza z siedzibą w Warszawie przy ul. Stryjeńskich 21, 02-791 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000093919, zwana dalej „Fundacją".
3. Fundacja zbiera informacje dotyczące osób fizycznych korzystających z Portalu (zwanych dalej
„Użytkownikami”) i jednocześnie dokłada szczególnej staranności do poszanowania
prywatności Użytkowników odwiedzających Portal i korzystających z jego funkcji. Fundacja
stosuje przyjętą i zgodną z przepisami prawa politykę ochrony danych osobowych.
SPOSOBY ZBIERANIA DANYCH

1. Informacje podawane przez Użytkownika – Użytkownik podczas zakładania indywidualnego
konta na Portalu proszony jest o podanie: imienia, nazwiska, adresu e-mail czy szkoły, w której
się uczy lub pracuje. Dane te są przechowywane z danymi konta indywidualnego Użytkownika i
pozwalają mu na gromadzenie własnych materiałów, tworzenie ich, komunikowanie się z
innymi Użytkownikami czy publikowanie własnych treści. W przypadku skorzystania z usługi
Newsletter, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.
2. Informacje uzyskiwane podczas korzystania z usług Portalu – są to wszelkiego rodzaju
informacje wykorzystywane do personalizowania, udoskonalania czy też tworzenia nowych
usług np.:

•

Fundacja może gromadzić dane nawigacyjne dotyczące poruszania się Użytkownika po
Portalu, w tym informacje o jego preferencjach odzwierciedlonych poprzez kliknięcia w
odpowiedni odnośnik do innych części Portalu lub innych zasobów dostępnych w internecie.

•

W trakcie korzystania z Portalu mogą być pobierane dodatkowe informacje takie jak adres IP
przypisany do urządzenia Użytkownika, rodzaj przeglądarki, czas dostępu czy rodzaj i
wersję systemu operacyjego.

SPOSOBY WYKORZYSTYWANIA ZEBRANYCH DANYCH

1.

W przypadku dokonania rejestracji konta w Portalu dane Użytkowników wykorzystywane są w
celu utworzenia indywidualnego konta danego Użytkownika i zarządzania tym kontem.

2.

Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej
obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Portalu do preferencji Użytkowników, a
także administrowania Portalem i rozwijania usług.

3.

W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na
jego adres e-mail Fundacja będzie wysyłała wiadomości elektroniczne zawierające informacje
o nowych usługach lub treściach dostępnych w Portalu.

4.

Dane osobowe naszych Użytkowników mogą być wykorzystywane także do celów
marketingowych, powiadamiania o nowych funkcjonalnościach i usługach w Portalu,
przeprowadzania i administrowania konkursami, w których Użytkownik bierze udział,
powiadamianiu Użytkowników o nich.

5.

Dane osobowe naszych Użytkowników wykorzystywane są przez naszych podwykonawców i
partnerów. Dzięki temu możemy nasz Portal publikować
Użytkownikom newsletter i nasze spersonalizowane usługi.

6.

w

internecie,

dostarczać

Dodatkowo wykorzystujemy dane w celach doskonalenia naszych usług i budowaniu nowych
rozwiązań, w analizach statystycznych oraz poprawie sprawności wyświetlania wyszukiwanych
przez Użytkownika treści.

POLITYKA COOKIE I PODOBNYCH ROZWIĄZAŃ

1.

Pliki „cookie" to pliki tekstowe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
Portalu. Pliki „cookie" przeznaczone są do korzystania ze stron Portalu. Zapisywane są one na
urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Portal, jeżeli przeglądarka internetowa na to
pozwala. Pliki te przede wszystkim zawierają adres strony internetowej swojego pochodzenia,
swój niepowtarzalny numer, okres przechowywania na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Informacje zbierane za pomocą plików „cookie" pomagają dostosowywać oferowane przez
Fundację usługi lub treści do indywidualnych zainteresowań i realnych potrzeb Użytkowników
Portalu. Pliki „cookie" umożliwiają opracowywanie ogólnych statystyk odwiedzin treści Portalu
lub za jego pośrednictwem.

2.

Portal wykorzystuje pliki „cookie” typu sesyjnego lub trwałego.

3.

Pliki „cookie" sesyjne usuwane są z pamięci urządzenia końcowego Użytkownika po
zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, po jej wyłączeniu lub po wyłączeniu urządzenia
końcowego Użytkownika.

4.

Pliki „cookie" trwałe są magazynowane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i
przechowywane są tam do momentu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Pliki „cookie" sesyjne oraz
trwałe nie pobierają danych osobowych ani informacji poufnych z urządzeń końcowych
Użytkowników.

5.

Portal wykorzystuje również pliki „cookie" pochodzące z Portalu oraz zewnętrzne.

6.

Pliki „cookie" pochodzące z Portalu służą do utrzymywania sesji zalogowanego Użytkownika w
Portalu i jego uwierzytelniania na każdej podstronie, co powoduje, iż Użytkownik nie musi
wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie Portalu. Pliki te służą również do audytu
oglądalności oraz do analiz i badań, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk,
które pomagają zidentyfikować sposób korzystania przez Użytkowników z Portalu, co
umożliwia udoskonalanie jego struktury i zawartości.

7.

Pliki „cookie" zewnętrzne zbierane się w celu gromadzenia ogólnych i anonimowych danych
statycznych za pośrednictwem między innymi narzędzi analitycznych Google Analytics.

8.

Zbieranie plików „cookie" nie powoduje żadnego niebezpieczeństwa dla urządzeń końcowych
Użytkowników Portalu. W szczególności za pośrednictwem tych plików nie jest możliwe

przedostanie się do urządzeń końcowych Użytkowników wirusów lub innego złośliwego lub
niepożądanego oprogramowania. Użytkownicy powinni mieć na uwadze możliwość
ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików „cookie" do urządzeń końcowych poprzez
odpowiednie skonfigurowanie swojej przeglądarki. Niemniej jednak wyłączenie lub
ograniczenie stosowania plików „cookie" może spowodować, że niektóre funkcje Portalu będą
niedostępne lub mogą nieprawidłowo funkcjonować.
9.

Jeżeli nie chcesz, by pliki „cookie” były przechowywanie w Twoim urządzeniu, możesz w
każdej chwili zmienić ustawiania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby blokowała ona
niektórym bądź wszystkim serwisom ich przechowywanie lub by za każdym razem
powiadamiała Cię, gdy serwis internetowy chce zapisać na Twoim urządzeniu taki plik.

10. W każdej chwili możesz także usunąć pliki „cookie”, które już zostały zapisane na Twoim
urządzeniu.
11. Zarządzanie plikami „cookie” różni się w zależności od przeglądarki internetowej z której
korzystasz. Użytkownik może zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w
zakresie stosowania plików „cookie" korzystając z poniższych zaleceń:
11.1.
Internet Explorer - https://support.microsoft.com/plpl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies,
11.2.

Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

11.3.

Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

ZBIERANIE ADRESÓW IP

1.

Fundacja może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP jest numerem przydzielanym
urządzeniu końcowemu Użytkownika wchodzącego na Portal przez dostawcę usług
internetowych, w celu umożliwienia dostępu do Internetu. W znacznej części przypadków adres
IP jest przypisywany urządzeniu końcowemu Użytkownika dynamicznie, tj. adres ten może
zmieniać się z każdym uruchomieniem modemu czy komputera i nie jest przypisany do tego
urządzenia na stałe.

2.

Użytkownik może też mieć stały adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych co
pozwala do dokładną identyfikację Użytkownika korzystającego z Portalu. Adres IP może
zostać wykorzystany przez Fundację przy rozpoznawaniu problemów technicznych związanych
z łącznością z serwerem Portalu, tworzeniu analiz statystycznych (np. dotyczących położenia
geograficznego Użytkowników korzystających z Portalu), jak również w celu rozwijania i
udoskonalania funkcjonalności Portalu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej
identyfikacji Użytkowników naruszający prawa osób trzecich lub korzystających z
zewnętrznych programów obciążających infrastrukturę informatyczną Portalu.

3.

W związku z tym, iż Portal zawiera odnośniki i ramki (tzw. iframe) do innych stron
internetowych, Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności
obowiązujące na tych innych stronach internetowych, a Użytkownik zobowiązany jest do
zapoznania się obowiązującą tam polityką prywatności.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I DOSTĘP DO NICH.
ZABEZPIECZENIA

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych
przetwarzania Twoich danych osobowych.

jest

Fundacja.

Fundacja

prowadzi

operacje

2. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz skontaktować się w
sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy
na stronie www.edukator.pl lub e-mail edukator@edukator.pl, lub pisemnie na adres naszej
siedziby wskazany w Informacjach Ogólnych.

3. Cel i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia Tobie korzystania z niezbędnych
funkcji portalu edukator.pl dostępnych po zarejestrowaniu się. Podstawą przetwarzania Twoich
danych osobowych jest realizacja zawartej z nami umowy o świadczenie usługi o korzystanie z
funkcjonalności portalu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit b RODO1). W przypadku, gdy użytkownikiem
jest osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych do korzystania z
portalu, konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowego, zaś w przypadku, gdy użytkownikiem
jest osoba fizyczna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, musi być ona
reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego. Administrator zastrzega sobie prawo do
żądania potwierdzenia ww. zgody bądź faktu reprezentowania przez przedstawiciela ustawowego.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z portalu edukator.pl., komunikowania
się z innymi użytkownikami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie
danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich
świadczenie.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być
także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i
poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii
bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub
ochroną przed nadużyciami i atakami.
Dostęp do Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Portalu mają jedynie
uprawnieni pracownicy Fundacji.
W przypadku danych osobowych zbieranych w ramach newslettera podstawą przetwarzania Twoich
danych osobowych jest Twoja zgoda (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO).

4. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do
prawidłowego działania portalu. Podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych w
zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów
informatycznych, jak również nauczyciele tworzący zadania dla uczniów za pomocą portalu.

1 ROZPORZĄDZENIE 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)

5. Przekazywanie danych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Twoje dane osobowe co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich
danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu
umożliwienia korzystania z portalu, w tym sytuacji, gdy umożliwienie korzystania z portalu będzie
wymagało udziału podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG.

6. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po
rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z
regulacji edukacyjnych przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do
czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
W przypadku danych osobowych przekazywanych w celu otrzymania newslettera, Twoje dane w
postaci e-mail, przy tej funkcjonalności będziemy przechowywać do czasu cofnięcia przez Ciebie
zgody.

7. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych.
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz
zażądać, abyśmy je usunęli.
d) ograniczenia przetwarzania danych
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do
ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem
mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz,
żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na
czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e) prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie
f) prawo do przenoszenia danych:
Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego (np. format ,,csv”) dane osobowe Ciebie dotyczące,
które nam dostarczyłeś na podstawie umowy. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych
bezpośrednio innemu podmiotowi.
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej
sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu
nadzorczego.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: edukator@edukator.pl lub napisz
bezpośrednio do Administratora na adres: Fundacja Nauka i Wiedza, ul. Stryjeńskich 21, 02-791
Warszawa.

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz
danych, możemy odmówić zawarcia umowy.
Podanie adresu e-mail do newslettera jest również dobrowolne. Jeżeli nie podasz adresu e-mail do
newslettera lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych w tej funkcjonalności, nie będziesz
otrzymał informacji o aktualnościach w portalu.

9. Pozostałe postanowienia

1. Celem zabezpieczenia Państwa danych stosujemy techniki szyfrowania danych SSL.
2. Każdy z Użytkowników zarejestrowanych w Portalu posiada nieprzerwany dostęp i wgląd do
swoich danych osobowych i ma możliwość ich poprawiania oraz żądania usunięcia w każdej
chwili, co wiązać się będzie z usunięciem Konta. Modyfikacja lub usunięcie danych
osobowych możliwe jest po zalogowaniu się przez Użytkownika do jego konta w Portalu jak
również poprzez zgłoszenie tego żądania bezpośrednio Fundacji.

3. Fundacja może odmówić usunięcia danych Użytkownika ze swojego zbioru, jeśli Użytkownik
naruszył obowiązujący w Portalu regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie
danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności
Użytkownika, a w szczególności dochodzenia przez Fundację roszczeń od danego
Użytkownika lub celem przekazania tych danych odpowiednim organom ścigania.

4. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) Użytkownik ma możliwość
usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej poprzez kliknięcie odpowiedniego linku
znajdującego się na dole newslettera oraz na swoim profilu. Wysyłanie newslettera nie
wymaga zidentyfikowania przez Administratora osoby, do której newsletter jest kierowany.
Administrator nie ma obowiązku zachowania, uzyskania ani przetworzenia dodatkowych
informacji w celu zidentyfikowania osoby od której otrzymał adres e-mail celem wysyłania
newslettera. Informujemy, że na podstawie samego adresu e-mail otrzymanego nie
jesteśmy w stanie Ciebie zidentyfikować i uzyskać innych Twoich danych osobowych, za
wyjątkiem sytuacji, gdy zarejestrowałeś się w portalu edukator.pl i podałeś swoje inne dane.

5. Jeżeli Użytkownik posiadający konto w Portalu utracił lub zapomniał hasło dostępu do
niego, odpowiednia funkcjonalność Portalu umożliwia wygenerowanie nowego hasła.
Wygenerowanie nowego hasła jest możliwe poprzez wpisanie adresu e-mail (podanego
podczas tworzenia konta) w formularzu znajdującym się pod linkiem „Zapomniałeś hasła?
Odzyskaj je!”, przy formularzu logowania do konta w Portalu. Następnie na wskazany adres
e-mail wysłana zostanie wiadomość z linkiem do zmiany hasła. Klikając w link
udostępniony w wiadomości Użytkownik zostanie przekierowany na dedykowaną podstronę,
na której będzie mógł ustanowić nowe hasło do swojego konta. Hasło do konta w Portalu

jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie
przez osoby trzecie.

6. Fundacja nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z
prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta
Użytkownika.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: edukator@edukator.pl.
2. Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 r.

