
 

 

Polityka prywatności 

WSUZ informuje, że korzystanie z zasobów serwisu www.wsuz.pl, zwanego dalej serwisem, 

którego Administratorem jest  Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych    ul. Żwirki i Wigury 

40. 28-400 Pińczów   wymaga od użytkowników tego serwisu akceptacji Polityki 

Prywatności WSUZ. Zgodnie z jej zasadami mogą być gromadzone dane osobowe podawane 

dobrowolnie w formularzach zamieszczonych w serwisie, automatyczne zapisywane są dane 

służące administrowaniu serwisem, sporządzaniu anonimowych statystyk, pozwalających 

WSUZ na doskonalenie funkcjonalności strony i jej rozbudowę według oczekiwań 

użytkowników. 

Hosting serwisu  www.wsuz.pl oraz łącze telekomunikacyjne dla serwerów zapewnia 

zewnętrzny dostawca, na mocy umowy, zgodnie, z którą dane osobowe użytkowników serwisu 

internetowego WSUZ są przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony 

poufności, integralności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystywane jedynie w takim 

zakresie, jaki jest niezbędny do ochrony zasobów serwisu i jego użytkowników. Automatycznie 

zapisywane są m.in. takie dane, jak data i godzina wizyty, czas jej trwania, dane urządzenia 

(np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP 

oraz pliki cookies (tzw. ciasteczka), które rozpoznają urządzenie i odpowiednio wyświetlają 

stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb. 

Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na 

komputerze czy smartfonie użytkownika. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne 

do prawidłowego funkcjonowania serwisu.  Zawartość plików cookies nie pozwala na 

identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane 

dane osobowe użytkowników serwisu. Pliki cookies są przechowywane na komputerach 

użytkowników w celu: właściwego dopasowania serwisu do potrzeb użytkowników, 

zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika, tworzenia statystyk 

oglądalności serwisu. Internauci mogą w każdej chwili samodzielnie zarządzać cookies, np. 

zablokować je poprzez wybranie w przeglądarce opcji odrzucania "ciasteczek". Wtedy jednak 

niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie. 

Gromadzone dane analizujemy korzystając z rozwiązań zewnętrznych dostawców. Aktualnie 

używamy Google Analytics. To narzędzie działa w oparciu o pliki cookies, jednak nie 

udostępnia danych umożliwiających identyfikację osób. Prosimy także o zapoznanie się ze 

szczegółami polityki prywatności Google Analytics. Dodatkowo wykorzystywane są: wtyczki, 

przyciski lub inne narzędzia umożliwiające dzielenie się treścią na portalach 

społecznościowych, takich jak: Facebook, Twitter, Linkedin, mapy (Google Maps), filmy z 

serwisu Youtube. Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o 

użytkownikach do ww. zewnętrznych podmiotów. 

WSUZ dokłada należytej staranności, aby chronić Pani/Pana dane w związku z korzystaniem z 

serwisu. Dane zbierane w ramach naszego Serwisu służą do zapewnienia określonych usług 

naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony 

serwisu. Nie odpowiadamy jednak za politykę prywatności podmiotów zewnętrznych, z usług 

których korzysta WSUZ, lub serwisów, do których zamieszcza linki. Zachęcamy, więc do 

zapoznania się z zasadami obowiązującymi u tych podmiotów. 


