Polityka prywatności serwisu www.eduneo.online
1.

Informacje ogólne

1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług VOD
poprzez Serwis eduneo.online.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Eduneo Innovation Spółka
Akcyjna z siedzibą w 33-300 Nowym Sącz, ul. Węgierska 213a, zarejestrowana w
Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem Regon: 385095893. adres e-mail
kontakt@eduneo.pl.
4.Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem: poczty
elektronicznej kontakt@eduneo.pl
5.Eduneo Innovation Spółka Akcyjna jako podmiot przetwarzający, może dokonać dalszego
powierzenia przetwarzania danych osobowych do państwa trzeciego, to jest poza Europejski
Obszar Gospodarczy oraz innym spółkom powiązanym kapitałowo lub osobowo,
zarejestrowanych na terenie całego świata, w celu realizacji usług oferowanych przez
Serwis.
6.Administrator danych może powierzyć przetwarzanie zebranych Danych osobowych
Użytkowników i Uczestników innemu podmiotowi w oparciu o zawartą z nim umowę
powierzenia przetwarzania danych osobowych (odbiorca danych), przy czym podmioty te
zobowiązane zostaną do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa, w szczególności
nieudostępniania Danych osobowych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania
organizacyjnych, technicznych i fizycznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do
sposobu przetwarzania tych danych.
2. Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Administrator danych przetwarza Dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu i w
zakresie niezbędnym do realizacji Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu
eduneo.online.
2. Udostępnienie Danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla udzielenia
Użytkownikom dostępu do wybranych przez nich Usług oferowanych przez Administratora
danych w ramach Serwisu eduneo.online.W każdej chwili możesz zrezygnować z
korzystania z jakiejkolwiek usługi świadczonej w Serwisie.
3. Użytkownik serwisu ma prawo do poprawiania swoich danych, a także możliwość
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie poprzez wysłanie prośby na adres e-mail kontakt@eduneo.pl i poprzez panel użytkownika.

4.Na podstawie uzyskanych danych osobowych mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne
zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o
oglądalności Serwisu eduneo.online. Zestawienia te nie będą zawierały żadnych danych
osobowych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników.
5. W trakcie rejestracji w Serwisie eduneo.online zbierane są następujące dane osobowe
Użytkownika: adres e-mail. Pozostałe dane (tj. imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres e-mail,
ulica, kod pocztowy, miejscowość, nip lub pesel) Użytkownik uzupełnia w swoim Panelu
Użytkownika.
3. Subskrypcja Newslettera
Subskrypcja newslettera Eduneo VOD wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego
imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są
dodawane do listy mailingowej. Subskrypcja oznacza, że zgadzasz się z Polityką
prywatności.
4. Powiadomienia o nowych produktach
Dokonując zakupu na Eduneo VOD zgadzasz się na otrzymywanie informacji o nowych
produktach co zwykle wiąże się z rabatem dla stałych klientów. Eduneo VOD zastrzega
sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które
zgodziły się z Polityką Prywatności. Rozumie się tutaj informacje odnoszące się
bezpośrednio do serwisu, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), listy
mailingowej, oraz niektóre informacje komercyjne. Zgodę na otrzymywanie wiadomości
możesz w każdej chwili odwołać wysyłając do nas email na adres kontakt@eduneo.pl
5. Zamawianie kursów
Zamawianie kursów wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych
adresowych. Wszystkie pola są obowiązkowe. Realizacja płatności odbywa się za
pośrednictwem serwisu dotpay i paypal, równocześnie system ten odpowiada za dane
wpisane przez użytkownika w formularzach. Formularze te są szyfrowane po stronie
dostawcy płatności z użyciem specjalnych technologii. Dane kupujących są zabezpieczane
w naszej bazie danych, w celu ich skorygowania prosimy o kontakt. Nie ma możliwości
zwrotu kursu w wersji online.
6. Kursy online
Zakupione u nas kursy są przeznaczone do użytku wyłącznie osoby kupującej. Kursy w
wersji online są chronione prawem autorskim. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez
prawo, jakiekolwiek powielanie, montaż, wypożyczanie czy inne rozpowszechnianie płyty lub
jej zawartości czy fragmentów zawartości jest bezwzględnie zabronione. Zabronione jest
tworzenie kopii zapasowych w serwisach wymiany plików (nawet w folderach
zabezpieczonych hasłem).

Kursy online nie mogą być przedmiotem wymiany, odsprzedaży czy sprzedaży handlowej
bez uzyskania odpowiedniej licencji. Każdy kurs zawiera zaszyfrowane informacje o jego
nabywcy, które mogą być wykorzystane podczas naruszania zasad regulaminu.

7. Pliki cookie
1. Serwis eduneo.online korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) zawierają dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
3. Pliki zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informacje zgromadzone na podstawie plików
cookies wykorzystywane są w celu właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a
także w celach statystycznych oraz reklamowych.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celach statystycznych i
funkcjonalnych.
8. Postanowienia końcowe
1.Dane osobowe Użytkowników są gromadzone i przetwarzane celem umożliwienia
Uczestnikowi korzystania z Serwisu eduneo.online oraz wystawienie i wysłanie dokumentów
ukończenia szkolenia.
2.Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej
chwili, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki
prywatności na stronie Serwisu.
3.Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1.12.2019 roku.

