REGULAMIN
Platformy e-learningowej „Skill Master”
(obowiązuje od 29-04-2021)

§1
Słownik pojęć
Ilekroć poniżej używa się pojęcia:
1. Pracownia Fryzjerska KM– należy przez to rozumieć Pracownia Fryzjerska Kamil Malinowski
z siedzibą w Mrągowie (11-700) przy ul. Adama Mickiewicza 11/15A; NIP: 7421906606; REGON:
280033502.
2. Platforma – należy przez to rozumieć platformę e-learningową należącą do Pracownia
Fryzjerska KM i prowadzoną pod adresem www.skillmaster.pl.
3. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, o którym jednocześnie mowa w art.
8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Szkolenie – nagranie audiowizualne zawierające wykład podstaw danej dziedziny edukacji.
5. Umowa sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży, o której mowa w przepisach
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
6. Usługa – należy przez to rozumieć sprzedaż szkoleń poprzez platformę prowadzoną przez
Pracownia Fryzjerska KM w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.
7. Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę, która dokonała zakupu szkolenia .
§2
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania z platformy, świadczenia usług przez Pracownia
Fryzjerska KM, zawierania umów sprzedaży oraz wskazuje na prawa i obowiązki Użytkownika.
2. Regulamin jest w każdej chwili dostępny pod adresem www.skillmaster.pl.
3. Stroną umowy sprzedaży mogą być osoby, które ukończyły 18 lat. W wypadku osób w wieku
13-18 lat, dla skutecznego zawarcia umowy sprzedaży niezbędna jest zgoda ich opiekuna
prawnego. W wypadkach wątpliwych Pracownia Fryzjerska KM może zażądać przedstawienia
takiej zgody na piśmie.
4. W celu korzystania z usługi Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać dostęp
do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
5. Szkolenia stanowią własność intelektualną Pracownia Fryzjerska KM i objęte są ochroną
przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§3
Procedura zawarcia umowy
1. Użytkownik nabywa szkolenie zawierając umowę sprzedaży za pośrednictwem platformy, z
zastrzeżeniem ust. 7.
2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
3. Umowa sprzedaży zawarta jest w momencie dokonania płatności za szkolenie.
4. Dla zawarcia umowy sprzedaży, Użytkownik zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko,
adres zamieszkania i adres e-mail oraz dokonać płatności w sposób wskazany na platformie.

5. Operatorem płatności jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 186,
krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez KNF, wpisana do Rejestru usług płatniczych
pod numerem IP1/2012, KRS: 0000274399; NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444.
6. Z momentem zawarcia umowy sprzedaży Użytkownik uzyskuje dostęp do wybranego przez
siebie i opłaconego szkolenia, zaś na podany przez niego adres e-mail wysyłane są dane
(login i hasło), za pomocą których może się on następnie zalogować do platformy tworząc
trwałe konto Użytkownika.
7. Pracownia Fryzjerska KM może wprowadzać czasowe promocje sprzedaży polegające na
obniżeniu ceny poszczególnych szkoleń lub ich sprzedaży w pakietach. Sprzedaż promocyjna
może być związana ze szczególnymi warunkami korzystania z Usługi, o których Pracownia
Fryzjerska KM informuje na Platformie.
8. Umowa sprzedaży może być także zawarta przez osobę, która nie może dokonać czynności
wskazanych w ust. 2-4. Wówczas powinna ona wysłać zamówienie szkolenia na adres info@
skillmaster.pl. W zwrotnej wiadomości e-mail osoba taka otrzyma dane do dokonania
płatności. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Pracownia Fryzjerska KM ,
stosuje się ust. 6.
§4
Zasady korzystania z usługi
1. Dostęp do zakupionego przez Użytkownika szkolenia jest zapewniany przez okres 3 lat od
zawarcia umowy sprzedaży.
2. Użytkownik może uzyskiwać dostęp do platformy i logować się z maksymalnie 3 różnych
urządzeń końcowych.
3. Użytkownik nabywa szkolenie wyłącznie dla własnego użytku. Jakiekolwiek wykorzystanie, w tym
upowszechnianie, kopiowanie, wprowadzanie zmian oraz udostępnianie szkolenia osobom
trzecim, indywidualnie lub publicznie, odpłatnie albo nieodpłatnie, uprawnia Pracownia
Fryzjerska KM do odebrania Użytkownikowi dostępu do szkolenia, żądania zwrotu zapłaconej
ceny, a także dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody na zasadach ogólnych.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług oraz w celu ochrony zgromadzonych
danych, Pracownia Fryzjerska KM podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie
do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące
ochronie zamieszczonych na platformie materiałów oraz przechowywanych danych przed
pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.
Użytkownik winien jednak mieć świadomość, że korzystanie z usług świadczonych przez
sieci informatyczne zawsze wiąże się z ryzykiem, m.in. poniesienia szkody przez działanie
złośliwego oprogramowania, ataków socjotechnicznych i hakerskich. Pracownia Fryzjerska
KM rekomenduje, by Użytkownik zaopatrzył urządzenie, które wykorzystuje podłączając się do
Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował.
5. Pracownia Fryzjerska KM nie ponosi odpowiedzialności za okresową niedostępność szkolenia,
wywołaną przez czynniki obiektywne, w tym siłę wyższą, awarie techniczne czy też związaną z
czynnikami leżącymi po stronie dostawców usług informatycznych. Pracownia Fryzjerska KM
nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści spowodowane wystąpieniem
awarii technicznej. Pracownia Fryzjerska KM zastrzega sobie prawo do celowego, przejściowego
zaprzestania świadczenia usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z
modyfikacją platformy lub do innych koniecznych przerw technicznych. Pracownia Fryzjerska
KM dokłada wszelkich starań ku temu, by dostęp do szkolenia był trwały i niezakłócony.
6. Pracownia Fryzjerska KM zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi, usunięcia
wszelkich danych Użytkowników, przeniesienia praw do platformy na inny podmiot oraz

podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z platformą, z tytułu
których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Pracownia Fryzjerska
KM , co nie wyłącza ani nie zmienia praw Użytkownika wynikających z umowy sprzedaży i
Regulaminu.
7. W zakresie korzystania z usługi Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących
przepisów prawa.
8. Dla prawidłowego korzystania ze szkolenia, Użytkownik powinien zadbać o aktualną wersję
posiadanego oprogramowania. Pracownia Fryzjerska KM zaleca stosowanie przeglądarek
Firefox i Chrome.
§5
Odstąpienie od umowy
Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są
zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Użytkownik po opłaceniu szkolenia, otrzymuje do niego do razu dostęp, gdyż Pracownia Fryzjerska
KM spełnia świadczenie natychmiast po otrzymaniu płatności i w ten sposób Użytkownik traci
prawo do odstąpienia od umowy. Szkolenie jest udostępnione w formie transmisji cyfrowej. Nie
jest to towar lub usługa na materialnym nośniku, który można po prostu zwrócić. Użytkownik jest
proszony o rozważny i przemyślany zakup.
§6
Reklamacje
1. Reklamacje należy kierować mailowo na adres e-mail: info@skillmaster.pl lub pocztą na adres
Pracownia Fryzjerska KM ul. Adama Mickiewicza 11/15A 11-700 Mrągowo
2. Pracownia Fryzjerska KM zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 dni.
3. Pracownia Fryzjerska KM oraz współpracujący z nim twórcy i wykonawcy dokładają wszelkich
starań, aby prezentowany w szkoleniu materiał miał charakter profesjonalny i był jak
najbardziej pomocny w poznaniu podstaw danej dziedziny edukacji, jednakże Pracownia
Fryzjerska KM nie gwarantuje efektów nauki. Sukces w każdej dziedzinie jest wynikiem pracy i
systematycznych wysiłków, pod który szkolenie ma za zadanie kłaść podwaliny.
4. Pracownia Fryzjerska KM podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
działania platformy, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje
się usunąć bez zbędnej zwłoki, w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez
Użytkowników.
5. Użytkownik może zgłaszać wszelkie nieprawidłowości oraz przerwy w funkcjonowaniu platformy
oraz w dostępie do szkolenia na adres e-mail: info@skillmaster.pl lub pocztą na adres
Pracownia Fryzjerska KM ul. Adama Mickiewicza 11/15A 11-700 Mrągowo
§7
Zakup w przedsprzedaży
1. Pracownia Fryzjerska KM może umożliwić zakup szkolenia, które nie zostało jeszcze
wyprodukowane.

2. Użytkownik który zdecyduje się na zakup szkolenia, za określoną w umowie cenę, nabywa prawo
do otrzymania dostępu do szkolenia na warunkach określonych w Regulaminie, w momencie w
którym film szkoleniowy zostanie ukończony.
3. Po upływie 6 miesięcy od dnia dokonania zakupu, Użytkownik ma prawo do odstąpienia od
umowy za zwrotem uiszczonej ceny.
4. Przed ukończeniem szkolenia, Pracownia Fryzjerska KM może odstąpić od jego produkcji i w ten
sposób odstąpić od obowiązku zawarcia umowy. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu
wobec Pracownia Fryzjerska KM żadne inne roszczenia poza prawem do otrzymania zwrotu
uiszczonej ceny.
§8
Konkursy w mediach społecznościowych
1. Pracownia Fryzjerska KM może organizować promocje i konkursy w mediach
społecznościowych.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i można w każdej chwili wycofać się z uczestnictwa.
3. Szczegółowe warunki udziału w danym konkursie zostają podane przez Pracownia Fryzjerska
KM w momencie jego ogłoszenia, za pośrednictwem danego medium społecznościowego, na
którym konkurs jest organizowany.
4. Przystąpienie do udziału w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na szczegółowe warunki
organizacji danego konkursu.
5. Pracownia Fryzjerska KM zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w każdej chwili, bez
podania przyczyn. Uczestnikom konkursu nie przysługują wobec Pracownia Fryzjerska KM żadne
roszczenia w związku z odwołaniem konkursu.
6. Kryteria wyłaniania zwycięzcy konkursów i promocji pozostawione są uznaniu Pracownia
Fryzjerska KM i nie podlegają ujawnieniu na żądanie uczestników. Samo uczestnictwo w
konkursie lub promocji nie gwarantuje nagród.
§9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie 29 kwietnia 2021 roku
2. W razie zmiany koncepcji prowadzenia platformy, udostępniania szkoleń lub wystąpienia
innych ważnych przyczyn Pracownia Fryzjerska KM zastrzega sobie prawo do jednostronnej
zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 3 dni od umieszczenia
zmienionego Regulaminu na platformie. O zmianie Regulaminu Pracownia Fryzjerska KM
może dodatkowo zawiadomić Użytkownika drogą elektroniczną na adres zapisany w koncie
Użytkownika.
3. Pracownia Fryzjerska KM dąży do polubownego załatwienia wszelkich ewentualnych sporów
wszczętych przez Użytkownika i zachęca do zgłaszania uwag, zobowiązując się do ich
merytorycznego rozpatrzenia i, w razie możliwości, uwzględnienia.
4. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Pracownia Fryzjerska KM a Użytkownikiem, który
jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny,
zostaje poddane sądom właściwym sądom powszechnym.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Platformy e-learningowej „Skill Master”
(obowiązuje od 29-04-2021)

§1
Informacja dla Użytkownika zgodnie z wymogami Rozporządzenia 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; dalej: RODO)

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane
osobowe, jest Pracownia Fryzjerska Kamil Malinowski z siedzibą w Mrągowie (11-700) przy ul.
Adama Mickiewicza 11/15A; NIP: 7421906606; REGON: 280033502
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych
osobowych?
Przedstawiciele Pracownia Fryzjerska Kamil Malinowski są do Twojej dyspozycji pod
następującymi danymi kontaktowymi:
adres korespondencyjny:ul. Adama Mickiewicza 11/15, 11-700 Mrągowo
adres e-mail: info@skillmaster.pl
Jak i w jakim celu zostały pozyskane i są przetwarzane Twoje dane osobowe?
Podanie przez Ciebie danych następuje dobrowolnie celem prawidłowego wykonania zawartej z
nami umowy.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy.
Co więcej, obowiązujące przepisy związane z prawem podatkowym i rachunkowością wymagają
od administratora przetwarzania tych danych. Kolejną podstawą przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes Pracownia Fryzjerska Kamil Malinowski, którym jest:
• kontaktowanie się w celach związanych z realizacją umowy;
• zapewnienie obsługi płatności;
• prawidłowe administrowanie platformą e-learningową;
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• prowadzenie działań marketingowych i reklama;
• prowadzenie analiz statystycznych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności,
(wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Jakie dane są niezbędne dla wykonania umowy?
Gromadzone przez nas dane ograniczają się do wymogów prawidłowego wykonania umowy,
w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dla zawarcia umowy wymagamy jedynie podania
imienia oraz adresu e-mail. Pozostałe dane, które uzupełnisz na swoim koncie użytkownika mają
charakter dobrowolny, pomogą Ci lepiej i pełniej korzystać z usługi, a nam podnosić jej jakość i
dostosować ją do Twoich potrzeb.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie ewentualnie podania innych

danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.
W związku z prawidłowym administrowaniem naszą platformą e-learningową przetwarzamy takie
dane jak Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o
systemie operacyjnym, a także tzw. pliki cookies, o których przeczytasz w § 2.
Jakie są Twoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych?
Gwarantujemy prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych.
Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla
których zostały zebrane przez Pracownia Fryzjerska Kamil Malinowski; cofnięcie zgody na
przetwarzanie danych; zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych; dane będą
przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z
obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe –
można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający ustalić prawidłowość
tych danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz żądał, aby
zostały usunięte; dane nie będą już potrzebne, ale mogą być Ci potrzebne do obrony lub
dochodzenia roszczeń; wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do
czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec
podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na
podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywałoby się
w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu
nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W jakich sytuacjach można się sprzeciwić wobec przetwarzania danych?
Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, powstaje gdy:
• przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację,
• dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są
profilowane dla tego celu.
Komu udostępniane są Twoje dane osobowe?
Dane udostępniane są podmiotom współpracującym przy realizacji transakcji a także
podmiotom zajmującym się finansową obsługą transakcji, księgowością oraz rachunkowością,
zaś w wypadku powstania sporu podmiotom profesjonalnie świadczącym pomoc prawną.
W szczególnych wypadkach, dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym
walczącym z oszustwami i nadużyciami.
Jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy, w całym
okresie w którym posiadasz aktywne konto Użytkownika, a także po zakończeniu umowy w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych
i rachunkowych (5 lat),
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy (przedawnienie
roszczeń cywilnoprawnych).
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania
danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani
jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia
wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
Czy przekazujemy dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie.
Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób
wpływający na Państwa prawa?
Nie. Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
Twoje konto użytkownika nie podlega ocenie przez system informatyczny.
§2
Polityka Cookies
Progresion na swojej platformie e-learningowej (www.skillmaster.pl), podobnie jak inne
podmioty, wykorzystuje tzw. cookies (ciasteczka), czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane
na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one
odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których
usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).
Cookies spełniają bardzo wiele przydanych funkcji, bez których korzystanie z naszych usług nie
byłoby pełne ani sprawne. Staraliśmy się je opisać poniżej, ale jeżeli informacje te okazałyby się
niewystarczające, napisz do nas, a odpowiemy na wszystkie wątpliwości.
• zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania
użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z konta użytkownika.
• wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są
wykorzystywane do tego, aby platforma sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji
na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy
kolejnymi odwiedzinami na platformie.
• stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający
korzystają z platformy, np. które szkolenia najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również
identyfikację błędów wyświetlanych w niektórych funkcjonalnościach. Pliki cookies służące do
zapisywania tzw. „stanu sesji” i pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort korzystania z
platformy.
• utrzymanie stanu sesji — jeżeli użytkownik loguje się do swojego konta, to pliki cookies
umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że nie trzeba każdorazowo podawać ponownie
loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania z usługi.

• tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w
jaki sposób użytkownicy korzystają z platformy (jak wielu wchodzi na nią, jak długo na niej
pozostają, jakie treści cieszą się największym zainteresowaniem itp.). Dzięki temu możemy stale
ulepszać naszą platformę i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu
śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google
Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics
może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w
wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce
Google)
• korzystanie z funkcji społecznościowych — platforma korzysta z Facebook Pixel, czyli narzędzia
które umożliwia nam kierowanie do Ciebie spersonalizowanych reklamy. By to było możliwe,
musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.
Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim
urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o akceptację naszej Polityki Prywatności,
której nieodłącznym elementem jest opisana tutaj Polityka Cookies. Taka akceptacja oznacza
wyrażenie zgody na użycie cookies w sposób i dla celów wyżej opisanych. Jeżeli nie życzysz sobie
używania cookies i nie wyrażasz takiej zgody, a jednak chcesz korzystać z naszych usług, zmień
ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Możesz całkowicie blokować automatyczną
obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w
urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili. Musisz jednak pamiętać, że wyłączenie
lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w
korzystaniu z naszych usług i wpłynąć na niektóre funkcjonalności naszej platformy.
W ramach platformy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
platormy lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach
plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

