Europejska Uczelnia Społeczno – Techniczna
Radom
ul. Wodna 13/21

Polityka prywatności
I.

Postanowienia ogólne
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej:
„RODO”), zbieranych za pośrednictwem serwisu www http://www.eust.pl/ jest
Europejska Uczelnia Społeczno – Techniczna w Radomiu, ul. Wodna 13/21, 2600 Radom, zwany dalej "Administratorem".

II.

Cel i zakres pozyskiwania danych
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (np.
oznaczenie czasu, adres IP)
3. Dane nie są przekazywane do Państw Trzecich.
4. Dane podane są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza, np. w celu dokonania procesu rekrutacji, kontaktowania się
z Użytkownikiem.
5. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz,
z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Dane Użytkownika są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i są
poddawane profilowaniu w celach rozwojowych i statystycznych, wyłącznie na
wewnętrzne potrzeby Administratora.

III.

Podstawa przetwarzania danych
1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona zgoda przez
Użytkownika.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zawsze w ramach podstaw
dopuszczalności ich przetwarzania.
3. Odbiorcami danych Użytkownika są:
i. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych
w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
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ii. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi
wiąże
się
konieczność
przetwarzania
danych
(podmioty
przetwarzające).
IV.

Pliki COOKIES
1. Serwis korzysta z plików cookies
2. Cookies, to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie Użytkownika (najczęściej na twardym dysku).
3. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
numer.
4. Pliki cookies, identyfikują komputer oraz przeglądarkę i w żaden sposób nie są
łączone z danymi osobowymi Użytkownika.
5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
i. tworzenia statystyk, umożliwiających ulepszanie struktury i zawartości
stron;
ii. dostosowujemy zawartość stron internetowych serwisu do preferencji
użytkownika
6. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies.
7. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies; szczegółowe
informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki
internetowej.
8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem
Serwisu reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.

V.

Postanowienia końcowe
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,
których dane dotyczą.
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