Polityka Prywatności
Ogólne warunki.
Właścicielem niniejszej strony internetowej jest Firma SOROR Karolina Książek z siedzibą w Bytomiu (41933) przy ul. Ks. Prym. A. Hlonda 38/2, NIP: 262871383, widniejąca na rynku pod nazwą Szkoła Online
Języków Obcych E-speranto.pl zwana dalej E-speranato.pl.

Strona internetowa służy przekazaniu jej użytkownikom informacji na temat usług E-speranto.pl .

E-spernato.pl chroni prywatność użytkowników niniejszej strony internetowej (zwanych dalej:
Użytkownikami). Dokument Polityki prywatności określa, jakiego rodzaju informacje mogą być zbierane
przez E-spernato.pl za pośrednictwem niniejszej strony internetowej oraz w jaki sposób E-speranto.pl
może je wykorzystać. Korzystanie przez Użytkowników z niniejszej strony lub udostępnianie danych
osobowych E-speranto.pl za jej pośrednictwem jest równoznaczne z akceptacją niniejszej polityki.

Ograniczenie dostępu dla osób niepełnoletnich.
Dostęp do naszej strony jest ograniczony dla osób, które nie są pełnoletnie. E-speranto.pl

zamierza

zbierać dane osobowe osób, które nie są pełnoletnie tylko za zgodą ich opiekunów prawnych.
Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych.

Korzystanie z niniejszej strony nie wymaga od Użytkowników przekazania E-spernato.pl swoich danych
osobowych, tj. danych pozwalających określić jego tożsamość (obejmujących np. imię i nazwisko, datę
urodzenia, numer telefonu, adres poczty elektronicznej). Jednakże w ramach korzystania z niniejszej
strony Użytkownik może zostać poproszony o przekazanie E-spranato.pl swoich danych osobowych na
potrzeby konkretnych działań, np.: rejestracji w serwisie obsługującym sprzedaż kursów online, wzięcia
udziału kursie online, odpowiedzi na zadane pytanie bądź wysyłki newslettera. Podanie tych danych
osobowych (np. adresu email) jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do realizacji celu, do którego
zostały przekazane. Jeśli pojawi się potrzeba wykorzystania danych osobowych Użytkownika w
określonym celu, E-speranto.pl powiadomi go o tym w momencie ich zbierania. Przekazując wspomniane
dane Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie i ujawnienie swoich danych osobowych we wskazanych
celach.
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Przetwarzanie danych osobistych.
Wszystkie dane o użytkownikach uzyskane przez E-spernato.pl za pośrednictwem niniejszej strony są
przechowywane i przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami polskiego
prawa.
Ujawnienie/przekazanie danych osobowych.
Dane osobowe przekazane E-speranto.pl w ramach niniejszej strony są przekazywane oraz ujawniane
podmiotom trzecim na potrzeby realizacji umowy. Powyższe nie dotyczy przekazania danych osobowych na
uprawnione żądanie upoważnionych do tego organów administracji lub sądów.

Pliki cookies
Pliki cookies to pliki lub części informacji, które mogą być przechowywane na komputerze Użytkownika
podczas odwiedzania niniejszej strony. Pliki cookies pomagają analizować odwiedzających strony internetowe i
powiadamiają ich administratorów, gdy są one odwiedzane. Pliki cookies umożliwiają witrynom internetowym
automatyczne rozpoznanie użytkownika. Aplikacja strony internetowej może dzięki nim dostosować swoje
reakcje do potrzeb i preferencji użytkownika, zbierając i zapamiętując informacje o dokonywanych przez niego
wyborach. E-speranto.pl nie korzysta z plików cookies, aby zbierać informacje, które pozwalają określić
tożsamość Użytkownika. E-speranto.pl może używać cookies do rozpoznania Użytkowników (w szczególności
ich wieku) oraz do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania przez nich z niniejszej
strony. E-speranato.pl nie używa cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub
adres e-mail.
W jaki sposób kontrolować i usuwać pliki cookies.
Użytkownik może usuwać pliki cookies – pliki te przechowywane są na twardym dysku lub w wyszukiwarce
internetowej. Aby ograniczyć lub zablokować pliki cookies umieszczane przez E-speranto.pl czy też jakąkolwiek
inną stronę internetową lub aby otrzymywać powiadomienia o umieszczanych plikach cookies lub całkowicie
zrezygnować z ich przyjmowania, należy dokonać odpowiednich ustawień wyszukiwarki. Aby dowiedzieć się,
jak to zrobić, należy skorzystać z funkcji „Pomocy” w wyszukiwarce. Należy również pamiętać, że odmowa
przyjęcia plików cookies może uniemożliwić korzystanie z pewnych możliwości, jakie oferuje nasza strona
internetowa.
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Bezpieczeństwo i prawdziwość.
Dostęp do Twoich danych osobowych jest zastrzeżony wyłącznie dla upoważnionych pracowników
administracyjnych. Każdy Kursant ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
Jeśli przekazywałeś/przekazywałaś nam swoje dane osobowe i chcesz, by zostały usunięte z naszych zasobów
lub uaktualnione, prosimy o kontakt pod adresem: uwagi@e-speranto.pl Jednocześnie zastrzegamy, iż
potrzebujemy czasu, by dokonać aktualizacji danych Użytkownika.
Kontakt.
Jeżeli masz więcej pytań, skontaktuj się z nami. Adres siedziby Firmy to:
Bytom

(41-933)

ul.

Ks.

Prym.

A.

Hlonda

38/2.
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