Polityka Prywatności
EDU CENTURY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Komisji Edukacji Narodowej 97 lok. UH 31A
(KRS: 0000163156 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy,
Wysokość kapitału zakładowego: 100.000 zł, NIP: 529-16-70-729, REGON: 015482007) zarządzająca
sieć Szkół Językowych ENGLISH BEST WAY stosuje poniższą politykę prywatności.

Klauzula Informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EDU CENTURY Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie Al. Komisji Edukacji Narodowej 97 lok. UH 31A; kontakt admin@educentury.com.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także
sprzedaży usług oferowanych przez sieć szkół językowych ENGLISH BEST WAY oraz na potrzeby
działań marketingowych podejmowanych przez ENGLISH BEST WAY zgodnie z Rozporządzeniem
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.”
3) Ponadto, dostęp do Pani/Pana danych, w ściśle określonym zakresie, będą mogły mieć podmioty, z
którymi współpracujemy przy realizacji celów przetwarzania danych.
4) Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej:
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieokreślony w celu świadczenia usług,
archiwizacji, a także sprzedaży usług oferowanych przez ENGLISH BEST WAY oraz na potrzeby
działań marketingowych podejmowanych przez ENGLISH BEST WAY zgodnie z Rozporządzeniem
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, lub do złożenia przez Panią/Pana pisemnej prośby o ich usunięcie;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i rozpoczęcia nauki w
ENGLISH BEST WAY.
9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w
Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych ENGLISH BEST WAY, konsekwencją takiego
przetwarzania będzie możliwość np: poinformowania Państwa o nowo otwartych grupach, wysyłania
newslettera z ciekawostkami językowymi, czy wydanie certyfikatu na zakończenie etapu nauki.
Wysyłając zapytanie o kursy językowe (poprzez formularz na stronie bądź email), wyrażają Państwo
zgodę na przetwarzanie przez EDU CENTURY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Komisji Edukacji
Narodowej 97 lok. UH 31A, Państwa danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia w celu
świadczenia usług, archiwizacji, a także sprzedaży usług oferowanych przez sieć szkół językowych
ENGLISH BEST WAY oraz na potrzeby działań marketingowych podejmowanych przez ENGLISH
BEST WAY zgodnie z Rozporządzeniem 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.”
EDU CENTURY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Komisji Edukacji Narodowej 97 lok. UH 31A;
admin@educentury.com, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:
- podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu świadczenia usług związanych z działalnością
ENGLISH BEST WAY;
- dostęp do Pani/Pana danych, w ściśle określonym zakresie, będą mogły mieć podmioty, z którymi
współpracujemy przy realizacji celów przetwarzania danych;
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
- dane osobowe będą przechowywane przez okres nieokreślony w celu świadczenia usług, archiwizacji,
a także sprzedaży usług oferowanych przez ENGLISH BEST WAY oraz na potrzeby działań
marketingowych podejmowanych przez ENGLISH BEST WAY zgodnie z Rozporządzeniem 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, lub do
złożenia przez Panią/Pana pisemnej prośby o ich usunięcie;
- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”

Ciasteczka w serwisie ENGLISH BEST WAY
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Polityka Cookies dla stron EBW
EBW gwarantuje Użytkownikom stron www prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które
ich dotyczą. Informujemy, że używamy na stronach www technologii cookies (tj. plików tekstowych, tzw.
ciasteczek) i innych podobnych technologii do rejestrowania informacji o tym, które strony użytkownik
odwiedzał i co na nich robił.
"Cookies" - co to jest?
Jak podaje Wikipedia: „Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem
niepoprawnie jako plik cookie) - mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i
który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do
utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.
Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można
zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za
każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną."
Dlaczego i jak stosujemy pliki Cookies?
Aby analizować efektywność naszych działań reklamowych i contentowych śledzimy ciasteczka w
następujący sposób:
Google Analytics, Google, YouTube - śledzimy informacje o użytkownikach, zgodnie z polityką
prywatności Google: https://www.google.com/intl/pl_pl/policies/technologies/cookies/
Wykorzystując oprogramowanie Google Analytics witryna zamieszcza w komputerze użytkownika kod
zliczający umożliwiający zbieranie danych o użytkownikach Informujemy, że na dane śledzone sa na
mocy porozumienia z GOOGLE Inc. i używamy mechanizmu anonimizacji nr IP użytkownika. W każdej
chwili użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie Google Analitycs lub
poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.
Dane są również wykorzystywane do takich celów jak raporty demograficzne, remarketing/retargeting
oraz śledzenie aktywności na stronie: przewijanie strony, kopiowanie elementów strony, czasy
aktywności i poszczególne zdarzenia podczas edycji strony. Dane zbierane są anonimowo.
Osadzamy na stronach swojego serwisu WWW elementy wideo udostępniane z serwisu YouTube. W
tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu
YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z zasadami
ochrony prywatności, które są dostępne https://www.facebook.com/help/cookies/
Automatyczne wywołanie linku, pop-up lub iframe stron GoldenLine.pl lub LinkedIn.com może
prowadzić do pozyskania danych osobowych w panelu analizy odwiedzin profilu na wymienionych
stronach. Dotyczy to wyłącznie użytkowników, którzy: posiadają profil na ww., serwisach i wyraźnie
udzielili zgody tym serwisom na pokazanie takiej informacji w przypadku odwiedzenia profilu innego
użytkownika portalu.
Śledzenie danych można wyłączyć, m.in. pod adresem przygotowanym przez Google:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
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Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach
preferencji. Ograniczenie możliwości witryn do ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną jakość
korzystania z witryny.
Uzupełnienie powyższej polityki cookies, informacje o ciasteczkach oraz ich sposobie blokowania
znajdują się na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/polityka-cookies/
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