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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Artykuł 1. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
Serwisy : www.mini-rozmowki-angielski.pl
www.angielski-hiszpanski.pl

Serwisy należące do firmy Professional Education Krystian Cybulski ul. Chrobrego 16 G/7 11400 Kętrzyn NIP : 742 191 43 85

REGULAMIN

niniejszy dokument

Serwisy : www.mini-rozmowki-angielski.pl
www.angielski-hiszpanski.pl
prowadzona przez Professional Education , na zasadach określonych w Regulaminie,
platforma ogłoszeniowa oraz słownik edukacyjny on-line, o charakterze otwartym, dostępna
w domenie Professional Education.

REJESTRACJA

procedura zakładania Konta

KONTO

prowadzony dla Użytkownika przez Professional Education pod unikalną nazwą (login) zbiór
zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w
ramach używanych serwisów w regulaminie na których rejestruje się użytkownik.

OGŁOSZENIE

Umieszczenie przez użytkownika ogłoszenia swojej firmy na serwisie www.angielskihiszpanski. pl , zawieracjące nazwę firmy , adres, stronę internetową , email, telefon.

Artykuł 2. WARUNKI UŻYTKOWANIA SERWISÓW
www.mini-rozmowki-angielski.pl
www.angielski-hiszpanski.pl

2.1.
Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność
do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać
zobowiązania.

2.2.

Rodzaje rejestracji na serwisach :
- konto użytkownika korzystającego z serwisu www.mini-rozmowki-angielski.pl
- konto użytkownika korzystającego z serwisu www.angielski-hiszpanski.pl

2.3.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki
organizacyjne, o których mowa w art. 2.1, dokonują Rejestracji za pomocą odpowiedniego
formularza rejestracyjnego poprzez podanie wyszczególnionych w nim danych.
Rejestracja w serwisie jest darmowa oraz dobrowolna.

2.4
Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana
wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem

informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy
podmiotem rejestrowanym na serwisach wymienionych w punkcie 2.2 , na warunkach
określonych w Regulaminie.

2.5

Zarejestrowani użytkownicy na serwisie www.angielski-hiszpanski.pl mogą umieszczać za darmo
ogłoszenie swojej firmy z uwzględnieniem parametrów wymienionych w punkcie Ogłoszenia.

2.6
Zarejestrowani użytkownicy na serwisie www.mini-rozmowki-angielski.pl mogą korzystać z serwisu w
celu nauki słownictwa turystycznego za darmo po zarejestrowaniu się .

2.7
W przypadku niewłaściwego użytkowania konta na serwisach wymienionych w punktach 2.5 oraz 2.6
Właściciel serwisów ma prawo usunąć konta.

2.8
Rezygnacja z użytkowania serwisów:
W przypadku rezygnacji z użytkowania serwisów użytkownik ma prawo zlikwidować konto w
serwisach bez podania przyczyny.

II.

Postanowienia końcowe

Artykuł 3
Prywatność i poufność
Dane osobowe podane przez Użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, przetwarza
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w
Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach
przewidzianych w Regulaminie w celach związanych z przeprowadzaniem Transakcji oraz w innych
przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych
Użytkowników, które otrzymał od serwisów wymienionych w punktach 2.5 oraz 2.6 w związku z
korzystaniem z tych serwisów , chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane
dotyczą. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie przedmiotowych informacji w celach
komercyjnych polegających, w szczególności na promowaniu w jakiejkolwiek formie działalności
Użytkownika prowadzonej poza tymi serwisami.

Artykuł 4
Zmiany Regulaminu

Właściciel serwisów wymienionych w punktach 2.5 oraz 2.6 jest uprawniony do zmiany Regulaminu
i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez właściciela serwisów. Termin zmiany nie
może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w wyżej wymienionych serwisach
zmienionego Regulaminu.
Użytkownik przy pierwszym logowaniu w wyżej wymienionych serwisach , licząc od chwili wejścia w
życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację
zmian uważa się także automatyczne odnowienie Oferty zlecone przez Użytkownika.
Nowi użytkownicy otrzymają taką informację podczas rejestracji w w.wym serwisach.

Artykuł 5
Rezygnacja

Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć uczestnictwo w serwisach wymienionych w
punktach 2.5 oraz 2.6 poprzez wykasowanie swojego profilu na swoim panelu administracyjnym bez
uprzedniego informowania o przyczynie rezygnacji.

Użytkownik ma prawo skontaktować się w każdym momencie z administratorem serwisów
wymienionych w punktach 2.5 oraz 2.6 w sprawach technicznych lub pytań dotyczących użytkowania
tych serwisów za pomocą formularza kontaktowego.

IV.

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje
dane osobowe, jest firma Professional Education Krystian Cybulski ul. Chrobrego 16 G/7 11400 Kętrzyn NIP : 742 191 43 85 operator internetowej platform występującej pod adresami
:
http://www.mini-rozmowki-angielski.pl
http://www.angielski-hiszpanski.pl

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych
osobowych?

adres e-mail: biuro@professional-education.pl
adres pocztowy: Professional Education Krystian Cybulski ul. Chrobrego 16 G/7 11- 400
Kętrzyn

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nasze
serwisy ?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy
zawartej z Tobą, w tym do:

- udostępnienia serwisów do użytkowania :
http://www.mini-rozmowki-angielski.pl
http://www.angielski-hiszpanski.pl

zawierających treści edukacyjne w branży turystycznej do nauki własnej, ogłaszania swojej
firmy na naszym serwisie internetowym
zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego
konta
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu serwisów
http://www.mini-rozmowki-angielski.pl
http://www.angielski-hiszpanski.pl

: , którym jest:

monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np.
wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością na
tych serwisach ;
dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami,
dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach lub ustawieniach
usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności na tych serwisach.
prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu
bezpośredniego własnych usług na stronie www.angielski-hiszpanski.pl
kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami
marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą przez e-mail oraz telefon;
zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym
egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych na naszych serwisach oraz
przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
prowadzenie badań i analiz naszych serwisów, między innymi pod kątem funkcjonalności tej
platformy, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb
odwiedzających;

obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz
przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem
umowy;

organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których
możesz wziąć udział;

prowadzenie analiz statystycznych;
przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności
(wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji
mobilnych;
organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten
sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie
wycofasz zgodę.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, abyś mógł korzystać z
naszych serwisów:
- imię , nazwisko, adres email , telefon ( w przypadku osób fizycznych )
- imię , nazwisko, adres email , telefon, nazwa firmy , link do strony internetowej ( w
przypadku firm )

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych,
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów,
dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;
zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane
niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług
drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są
nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres
pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane
niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą
nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub
wniesiesz 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 Twoich danych odbywa się
na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa
się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich 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 możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich
danych?

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez
szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są
profilowane dla tego celu.
Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy użytkownikom, którzy odwiedzają stronę
www.angielski-hiszpanski.pl
www.mini-rozmowki-angielski.pl
Dane osobowe użytkowników serwisu www.angielski-hiszpanski.pl są udostępnione
użytkownikom serwisu www.mini-rozmowki.pl , którzy korzystają z mini rozmówek i mogą
oglądać ofertę firm, które umieszczą swoje dane na tym serwisie.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a
także po jej zakończeniu w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych,
zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
statystycznych i archiwizacyjnych,
maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania
umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w
zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w
których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i
okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania
przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane
przez okres, w którym zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je
zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli
ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google
LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule
umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w
sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych
lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób
zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w
szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

