
POLITYKA COOKIES 
 

Pliki cookies zwane po polsku Ciasteczkami stanowią pliki tekstowe. Powstają one w sposób automatyczny za 
pomocą przeglądarek internetowych w momencie odwiedzania i korzystania ze stron internetowych. Są one 
wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Dane uzyskiwane za pomocą plików 
cookies są odczytywane tylko za pomocą strony, która stworzyła plik cookie, tj. edu-hub.pl  Strona internetowa 
nie ma dostępu do plików cookies, których sama nie stworzyła i do których nie został udzielony dostęp. 
 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH? 
 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
„TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa). 
 
Niniejsza polityka cookies  dotyczy działań dokonywanych przez Administratora w ramach serwisu Edu-Hub 
 

CEL COOKIES 
 

Pliki cookies służą do ułatwienia korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, poprzez dostosowanie 
korzystnych dla użytkowania treści przez stronę internetową a także umożliwiają ustalenie  za pośrednictwem 
statystyk, jakich funkcji najbardziej pragną użytkownicy 
 
W ramach naszej strony internetowej wykorzystujemy pliki cookies w celach: 

a. Technicznych – pozwalają one na prawidłowe działanie strony internetowej poprzez 
● zapamiętania twojej decyzji odnośnie wykorzystywania plików cookies, 

● zapewniają prawidłowe wyświetlanie treści w serwisie, np. w zależności od wykorzystywanego 

urządzenia, 

● zapamiętują decyzję podjęte w ramach strony, np. koszyk lub indywidualne ustawienia i 

preferencje użytkownika, 

● zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej np. filtry antyspamowe, 

● utrzymania sesji użytkownika dzięki czemu użytkownik nie musi ponownie logować się do 

serwisu. 

b. Analitycznych – umieszczane są w celu polepszenia świadczonych usług i działania naszej strony 

internetowej, poprzez pozyskiwanie danych, na podstawie których tworzone są statystyki. Zbierają 

informacje dotyczące ruchu na stronie, źródła ruchu i sposobu korzystania ze stron.  

● Korzystamy z plików cookies google analytics. Pełna informacja o zasadach cookies Google 

Ireland Limited  znajduje się tutaj, 

● Korzystamy z plików cookies Facebook. Inc. Tj. „Pikselu Facebook” Pełna informacja o 

zasadach cookies znajduje się tutaj. 

c. Pliki cookies portali społecznościowych - Wykorzystywanie plików cookies dotyczących portali 

społecznościowych nie jest wymagane dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony 

internetowej, jednak są one wbudowane w strukturę naszej strony internetowej. Dla danych osobowych 

zawartych w tych plikach cookies jesteśmy współadministratorem w zakresie zbierania danych oraz ich 

przekazywania do firmy Facebook. Inc oraz YouTube, LLC 

 

CZAS PRZECHOWYWANIA PLIKÓW COOKIES 

Sesyjne - są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie 
przeglądarki internetowej 
Stałe - istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu 
 

RODZAJ ZBIERANYCH DANYCH 

Zaliczamy do nich: 

http://edu-hub.pl/
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl
https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content


● adres IP urządzenia z którego korzysta użytkownik 
● typ urządzenia 
● czas przebywania na stronie 
● czynności podjęte na stronie 
● lokalizację z której dokonywane jest połączenie 
● Nazwa konta w serwisie społecznościowym – w przypadku wyrażenia zgody. 

 

JAKIE DANE WYSYŁAMY INNYM PODMIOTOM? 

● adres IP urządzenia z którego korzysta użytkownik 
● typ urządzenia 
● czas przebywania na stronie 
● czynności podjęte na stronie 
● lokalizację z której dokonywane jest połączenie 
● Nazwa konta w serwisie społecznościowym – w przypadku wyrażenia zgody. 

 

SPOSÓB WYCOFANIA ZGODY 

Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje 

się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze. W przypadku braku 

zmian w ustawieniach przyjmuje się, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookie 

wymaganych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.  

Niektóre ciasteczka są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę internetową. W celu 
zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować metodę istniejącą dla danej przeglądarki 
internetowej: 

1. Firefox 
2. Chrome 
3. Microsoft Edge 
4. Safari 
5. Opera 

 
Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym 
działaniem strony internetowej, jednakże korzystanie ze strony będzie nadal możliwe. 
 

POZOSTAŁE INFORMACJE ZWIĄZANE Z PROCESEM PRZETWARZANIA DANYCH 
 

Wszelkie pytanie dotyczące naszych polityk można uzyskać za pomocą adresu e-mail: rodo@twojstartup.pl 
 
Ponadto informacje o administratorze danych osobowych i prawach przysługujących podmiotom, można 
znaleźć tutaj 
 
W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem https://uodo.gov.pl/ 
 

https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek&redirectlocale=pl
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
mailto:rodo@twojstartup.pl
https://edu-hub.pl/file/bricks/149/polityka-prywatnosci.pdf
https://uodo.gov.pl/

