
I. Dane podstawowe

Administratorem danych osobowych użytkowników zbieranych za pośrednictwem
Serwisu jest Patryk Rudziński, prowadzący działalność gospodarczą Patryk
Rudziński  z siedzibą w Warszawie (02-023) przy ul. Tarczyńska nr 11 lokal 6 wpisany
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się
numerem NIP 5213437373.
Serwis działa pod adresem strony internetowej mojamatura.edu.pl i należącymi
do niej podstronami i subdomenami.
Serwis wykorzystuje usługi następujących firm zewnętrznych w celu hostowania
strony internetowej:

● OVH Sp. z o.o.,
● Amazon Web Services, Inc.

II. Dane osobowe zbierane przez Serwis

1. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniach w
następujący sposób:

1.1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone dane w formularzach
rejestracyjnych.

1.2. Poprzez gromadzenie plików Cookies.
1.3. Poprzez uzupełnianie formularzy oceny wykonywanych zadań.
1.4. Poprzez wykonywanie interakcji z interfejsem aplikacji.

2. Dane podane w formularzach rejestracyjnych są przetwarzane w celu
założenia konta i w celu zapisania użytkownika na newsletter.

3. Dane podane w formularzu oceny wykonywanych zadań są przetwarzane w
celu umożliwienia Użytkownikowi wyświetlania zadań zgodnie z zaznaczoną
oceną oraz w celu dostosowania komunikatów wysyłanych do Użytkownika
w Serwisie i drogą mailową.

4. Dane podawane w formularzach rejestracyjnych i formularzu oceny zadań
są określone w Regulaminie.

5. Dane osobowe podawane podczas zakładania konta są przechowywane
przez okres istnienia konta. Z chwilą usunięcia konta użytkownika Serwis
usuwa wszystkie podlegające mu dane osobowe.

6. Założenie konta oznacza zgodę na gromadzenie i przetwarzanie zawartych
w formularzu rejestracyjnym danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1.



lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/670
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 osobowych) zwanym RODO.

7. Zakładając konto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:
7.1. Administratorem danych osobowych jest Patryk Rudziński
7.2. Ma prawo do wglądu, poprawienia, usunięcia, uzupełnienia i

sprostowania danych osobowych.
7.3. Ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

w dowolnym momencie oraz że cofnięcie zgody musi być
potwierdzone pisemnie na adres kontakt@mojamatura.edu.pl.

III. Udostępnianie danych zbieranych przez Serwis

1. Dane osobowe zbierane w serwisie nie zostaną udostępnione ani sprzedane
osobom trzecim bez zgody ich właścicieli.

2. W celu zapewnienia działania Serwisu niezbędne dane osobowe będą
przekazywane do dostawców rozwiązań dla serwisów internetowych. Poniżej
załączamy listę tych dostawców wraz z informacją o wykorzystywanych
usługach:
2.1. Google - moduł Analytics w celu analizy ruchu na stronie, oraz

Recaptcha w celu weryfikacji użytkownika przed rejestracją.

IV. Korzystanie z usług logowania za pośrednictwem
zewnętrznych serwisów

1. Umożliwione jest logowanie się do aplikacji za pomocą opcji Facebook Lo.
Usługa ta jest oferowana przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave,
Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników mieszkających w UE –
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin
2, Irlandia.

1.1. W przypadku korzystania z niej nie jest wymagana dodatkowa
rejestracja.

1.2. W celu zalogowania się użytkownik zostaje przekierowany na stronę
portalu Facebook, na której może się zalogować, podając swoje dane



użytkownika. W ten sposób profil użytkownika w portalu Facebook jest
łączony z naszą usługą. Za pośrednictwem tego łącza automatycznie
otrzymujemy informacje z portalu Facebook.

1.3. Zostają nam przekazane poniższe dane: adres e-mail
Dalsze informacje na temat portalu Facebook i ustawień prywatności
można znaleźć w wytycznych ochrony danych pod adresem
https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/update.

2. Umożliwiamy logowanie się do naszych usług za pomocą konta Google. To
usługa, którą zapewnia Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street,
Dublin, Ireland.
2.1. W przypadku korzystania z niej nie jest wymagana dodatkowa

rejestracja.
2.2. W celu zalogowania się użytkownik zostaje przekierowany na stronę

Google, na której może się zalogować, podając swoje dane
użytkownika. W ten sposób profil Google użytkownika jest łączony z
naszą usługą. Za pośrednictwem tego łącza automatycznie
otrzymujemy informacje od Google.

2.3. Zostają nam przekazane poniższe dane: adres e-mail.
2.4. Dalsze informacje na temat Google i ustawień prywatności można

znaleźć w wytycznych ochrony danych pod adresem
https://policies.google.com/privacy.

IV. Środki ochrony strony Serwisu

1. Hasło podane przez Użytkownika w procesie rejestracji jest szyfrowane i
niemożliwe do odczytu przez inne osoby.

2. Dostęp do danych Użytkownika nie jest możliwy przez osoby trzecie. Jako
jedyny wgląd do danych osobowych ma Administrator Serwisu.

V. Polityka plików Cookie

1. Pliki Cookies oznaczają dane informatyczne zapisywane i przechowywane
na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron
internetowych Serwisu.

https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/update


2. Użytkownik ma możliwość wyłączenia dostępu plików Cookies dla swojego
urządzenia, jednak wiąże się to z niemożliwością użycia funkcji, które
wymagają ich wykorzystania.

3. Pliki Cookies w Serwisie wykorzystane są w celu:
3.1. Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika,
3.2. Uwierzytelnienia użytkownika w Serwisie i przekazywania dostępnej

jemu zawartości Serwisu.
4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, wykorzystując do

tego funkcje swojej przeglądarki internetowej.

VI. Postanowienie końcowe

1. Użytkownik Serwisu ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich
poprawienia.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony
prywatności serwisu. O zmianach w Polityce Prywatności będziemy
informować w sposób widoczny i zrozumiały.

3. Użytkownik Serwisu może w każdej chwili wypisać się z listy odbiorców
newslettera, poprzez przesłanie drogą mailową rezygnacji z newslettera.

4. W razie wątpliwości co do zapisów niniejszej polityki prywatności
zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym:
kontakt@mojamatura.edu.pl .

5. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych.
Zewnętrzne strony internetowe działają niezależnie od Serwisu
moja.matura.edu.pl i posiadają własne Polityki prywatności i Regulaminy.

mailto:kontakt@mojamatura.edu.pl

