POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz
wykorzystywaniu plików cookies w związku z korzystaniem z serwisu dawiduczy.pl,
dostępnego pod adresem: https://dawiduczy.pl, dalej jako: „Serwis”.
W razie jakichkolwiek pytań związanych z Polityką prywatności, proszę o kontakt za
pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@dawiduczy.pl.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym w szczególności z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako:
„RODO”) oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Korzystam z
certyfikatu SSL zapewniającego bezpieczną komunikację z Serwisem.
W celu zachowania przejrzystości niniejszej Polityki prywatności, uprzejmie informuję, że:
1. Wszystkie osoby korzystające z Serwisu, niezależnie od zakresu korzystania, będą
dalej określane pojęciem: „Użytkownika”.
2. Zasady korzystania z Serwisu reguluje Regulamin, dostępny pod adresem
https://dawiduczy.pl/regulamin, dalej jako: „Regulamin”.
1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Dawid Otulak, prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą Dawid Otulak dawiduczy, którego stałe miejsce wykonywania działalności
gospodarczej oraz adres do doręczeń to ul. Chmieleniec 16/52, 30-348 Kraków, NIP:
7931539928, REGON: 121590605, dalej jako: „Administrator”. Kontakt z Administratorem
możliwy jest:
a) korespondencyjnie pod adresem ul. Chmieleniec 16/52, 30-348 Kraków,
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: kontakt@dawiduczy.pl,
c) telefonicznie pod numerem: 0048 796 275 275.
2. Zakres przetwarzania danych osobowych, cele przetwarzania, podstawy prawne
przetwarzania, okres przez który dane osobowe są przetwarzane
Zakres przetwarzanych danych osobowych, cele przetwarzania, podstawy prawne
przetwarzania oraz okres przez który dane osobowe są przetwarzane, zostały określone
odrębnie w stosunku do każdego z typów działań danego Użytkownika w Serwisie.
A. Korzystanie z Serwisu – logi serwera
Korzystanie z Serwisu realizowane jest poprzez przesyłanie zapytań do serwera, na którym
Serwis jest przechowywany. Takie zapytania pozostają zapisane w logach serwera. W
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konsekwencji w przypadku wszystkich Użytkowników, przetwarzane są dane automatycznie
przesyłane przez przeglądarkę internetową danego Użytkownika (zawierające m.in.: datę i
godzinę korzystania z Serwisu, system operacyjny, informacje o przeglądarce internetowej,
adres IP), w tym dane które potencjalnie mogą stanowić dane osobowe Użytkownika. Celem
przetwarzania takich danych jest zapewnienie prawidłowego i stabilnego działania Serwisu
oraz analiza statystyczna danych. Dane Użytkowników zapisane w logach serwera nie
podlegają połączeniu i skojarzeniu z konkretnym Użytkownikiem oraz jego danymi
przetwarzanymi na zasadach określonych poniżej. Dane są przetwarzane przez okres
konieczny do zabezpieczenia interesów Administratora, tj. okres wymagany z przyczyn
technicznych. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest
prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
B. Konto Użytkownika w Serwisie
W celu założenia konta Użytkownika w Serwisie, konieczne podanie jest następujących
danych: nazwy Użytkownika, adresu e-mail oraz hasła. Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do założenia konta.
Dane przetwarzane są w celu świadczenia na rzecz Użytkowania usług drogą elektroniczną,
tj. umożliwienia założenia konta w Serwisie, a następnie korzystania z konta, które
Administrator utrzymuje. Świadczenie wskazanych usług następuje na zasadach określonych
w Regulaminie. Podstawę prawna dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1
lit. b RODO. Dane są przetwarzane przez okres konieczny dla świadczenia usług drogą
elektroniczną, tj. przez cały okres istnienia konta Użytkownika w Serwisie. Zgodnie z
postanowieniami Regulaminu, Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta w Serwisie
w dowolnym momencie. Usunięcie konta w Serwisie nie doprowadzi do automatycznego
usunięcia danych Użytkownika. Dane są przetwarzane przez okres konieczny do
zabezpieczenia interesów Administratora, tj. dla ewentualnego ustalenia, obrony lub
dochodzenia roszczeń. Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych w tym
zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
C. Zawarcie umowy o dostarczanie treści cyfrowych
W celu zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych zgodnie z Regulaminem, konieczne
jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (obejmującego
miejscowość, kod pocztowy oraz dokładny adres), numeru telefonu, adresu e-mail, nazwy
Użytkownika (do konta założonego lub zakładanego w Serwisie), hasła Użytkownika (do konta
założonego lub zakładanego w Serwisie) oraz opcjonalnie firmy i NIP. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych.
Dane przetwarzane są w celu wykonania umowy o dostarczanie treści cyfrowych (podstawa
prawna to art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacji obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze w tym w szczególności wynikających z prawa podatkowego (podstawa
prawna to art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych, co stanowi
prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Zawarcie umowy o dostarczanie treści cyfrowych następuje na zasadach określonych w
Regulaminie. Dane przetwarzane są przez okres konieczny dla realizacji umowy o
dostarczanie treści cyfrowych. Dodatkowo dane przetwarzane są przez okres konieczny do
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zabezpieczenia interesów Administratora, tj. dla ewentualnego ustalenia, obrony lub
dochodzenia roszczeń. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych w tym
zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
D. Korzystanie z usługi newslettera
W celu korzystania z usługi newslettera, konieczne jest podanie adresu e-mail oraz imienia.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usługi newslettera.
Dane przetwarzane są w celu świadczenia na rzecz Użytkowania usług drogą elektroniczną,
tj. newslettera. Świadczenie usługi następuje na zasadach określonych w Regulaminie. Dane
są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika podczas zapisania się do
newslettera. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit.
a RODO. Dane są przetwarzane przez okres konieczny dla świadczenia usług drogą
elektroniczną, tj. przez cały okres korzystania z usługi newslettera. Zgodnie z postanowieniami
Regulaminu Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera.
Zaprzestanie korzystania z newslettera nie doprowadzi do automatycznego usunięcia danych
Użytkownika. Dane są przetwarzane przez okres konieczny do zabezpieczenia interesów
Administratora, tj. dla ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, w tym w
szczególności w celu wykazania udzielenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie
newslettera. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest
prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
E. Kontakt z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego
Nawiązując kontakt z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego,
Użytkownik przekazuje Administratorowi swoje imię oraz adres e-mail oraz inne dane, które
dobrowolnie zawrze w swojej wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku
imienia oraz adresu e-mail niezbędne do skontaktowania się za pośrednictwem formularza
kontaktowego.
Dane przetwarzane są w celu świadczenia na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną,
tj. umożliwienia Użytkownikowi nawiązania kontaktu z Administratorem za pośrednictwem
formularza kontaktowego. Podstawę prawna dla przetwarzania danych osobowych stanowi
art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto dane mogą być przetwarzane jeśli ich przetwarzanie jest
niezbędne do podjęcia działań na rzecz Użytkownika przed zawarciem umowy, jeśli
Użytkownik zainteresowany jest zawarciem umowy o dostarczanie treści cyfrowych. Wówczas
podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych stanowi również art. 6 ust. 1 lit. b
RODO. Dodatkowo dane są przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem oraz archiwizacji
korespondencji Administratora. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych w tym
zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane są
przetwarzane przez okres konieczny dla świadczenia usług drogą elektroniczną, tj.
umożliwienia Użytkownikowi nawiązania kontaktu z Administratorem oraz udzielenia
odpowiedzi przez Administratora na wiadomość Użytkownika. Dodatkowo dane są
przetwarzane przez okres konieczny do zabezpieczenia interesów Administratora, tj. dla
ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. Podstawę prawną dla
przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes
Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
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F. Telefoniczny oraz e-mailowy kontakt z Administratorem
Nawiązując e-mailowy kontakt z Administratorem, Użytkownik przekazuje dane
Administratorowi, które dobrowolnie zawrze w swojej wiadomości, w tym w szczególności
adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku adresu e-mail niezbędne do
skontaktowania się z Administratorem.
Nawiązując telefoniczny kontakt z Administratorem, Użytkownik przekazuje dane
Administratorowi, które dobrowolnie przekaże w rozmowie, w tym w szczególności numer
telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku numeru telefonu niezbędne do
skontaktowania się z Administratorem.
Dane są przetwarzane w celu podjęcia działań na rzecz Użytkownika przed zawarciem
umowy, jeśli Użytkownik zainteresowany jest zawarciem umowy o dostarczanie treści
cyfrowych. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych stanowi również art. 6 ust.
1 lit. b RODO. Dodatkowo dane są przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem oraz
archiwizacji korespondencji Administratora. Podstawę prawną dla przetwarzania danych
osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit.
f RODO. Dane są przetwarzane przez okres konieczny dla kontaktu z Użytkownikiem.
Dodatkowo dane są przetwarzane przez okres konieczny do zabezpieczenia interesów
Administratora, tj. dla ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. Podstawą
prawną dla przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes
Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
G. Serwis społecznościowy Instagram
Adminstrator posiada publiczny profil w serwisie społecznościowym Instagram. Administrator
przetwarza dane osobowe pozostawiane przez Użytkownika tego profilu (m.in. poprzez
komentarze). Dane dostępne dla Administratora zależą od indywidualnych ustawień
prywatności Użytkownika w serwisie Instagram. Dane osobowe są przetwarzane w ramach
serwisu Instagram, zgodnie z możliwościami udostępnianymi przez serwis Instagram, w celu
umożliwienia Użytkownikowi podejmowania aktywności na profilu Administratora, zarządzania
profilem, przedstawiania informacji związanych z profilem, kontaktu z Użytkownikiem oraz w
celach statystycznych. Dane są przetwarzane przez okres prowadzenia przez Administratora
profilu w serwisie Instagram. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych w tym
zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Dodatkowo dane są przetwarzane przez okres konieczny do zabezpieczenia interesów
Administratora, tj. dla ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. Podstawą
prawną dla przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes
Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Uwaga: powyższa informacja nie obejmuje przetwarzania danych osobowych przez
administratora serwisu Instagram.
H. Reklamacje i odstąpienie od umowy o dostarczanie treści cyfrowych.
W celu złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych,
konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres
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korespondencyjny, adres e-mail (przy składaniu reklamacji lub odstąpienia od umowy drogą
korespondencyjną nie jest konieczne), numer telefonu, numer rachunku bankowego (w
przypadku odstąpienia od umowy, a w przypadku reklamacji jeśli żądanie Użytkownika
obejmuje obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy) wraz z informacją dla kogo dany rachunek
bankowy jest prowadzony. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć
reklamację lub odstąpić od umowy.
Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy
przetwarzane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od
umowy. Podstawę prawna dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b
RODO. Dane są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub
procedury odstąpienia. Dodatkowo dane są przetwarzane przez okres konieczny do
zabezpieczenia interesów Administratora, tj. dla ewentualnego ustalenia, obrony lub
dochodzenia roszczeń. Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych w tym
zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
I. Świadczenie pozostałych usług drogą elektroniczną
Zgodnie z Regulaminem, Administrator świadczy Użytkownikowi również następujące usługi
drogą elektroniczną: umożliwia Użytkownikowi nabycie produktów na podstawie umowy o
dostarczanie treści cyfrowych, umożliwia Użytkownikowi pobranie maturalnych arkuszy
egzaminacyjnych z chemii i biologii wraz z arkuszami odpowiedzi, udostępnionych przez
Centralną Komisję Egzaminacyjną, umożliwia Użytkownikowi zapoznania się z wersją testową
oferowanych materiałów.
W celu skorzystania ze wskazanych typów usług nie jest konieczne przekazanie danych
osobowych, z wyjątkiem danych pozyskiwanych zgodnie informacjami zawartymi powyżej (lit.
A) przy okazji korzystania z Serwisu.
3. Źródła danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników otrzymywane są bezpośrednio od Użytkowników.
4. Bezpieczeństwo danych osobowych
Dane osobowe są gromadzone i przechowywane z należytą starannością, w sposób zgodny
z przepisami regulującymi ochronę danych osobowych, przy zachowaniu niezbędnych
środków technicznych i prawnych.
5. Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe mogą być ujawniane i przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz
Administratora, w tym m.in.: usługi księgowe, informatyczne, statystyczne lub prawne. Takie
podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i w sposób
zgodny z przepisami regulującymi ochronę danych osobowych.
6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
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Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.
8. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane
Użytkownikowi, którego dane osobowe są przetwarzane, przysługują co do zasady
następujące uprawnienia:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

prawo do informacji o przetwarzaniu danych i dostępu do danych,
prawo do sprostowania danych,
prawo do usunięcia danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeśli taka zgoda została wyrażona,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Uprawnienia zostały szczegółowo opisane w art. 16-21 RODO. Konieczne jest zwrócenie
uwagi na następujące najistotniejsze kwestie:
a) nie wszystkie powyższe uprawnienia mają charakter bezwzględny,
b) Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
c) cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w
przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody uzyskanej od
Użytkownika),
d) w razie jakichkolwiek wątpliwości co do przetwarzanych danych Użytkownika lub celów
takiego przetwarzania możliwy jest kontakt z Administratorem, zgodnie z danymi
podanymi na wstępie do Polityki prywatności.
9. Pliki cookies
Pliki cookies to dane informatyczne – pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniach końcowych
Użytkowników (np. komputerze, smartfonie, tablecie) podczas odwiedzania stron
internetowych. Pliki cookies nie ingerują w integralność urządzeń Użytkowników.
Serwis wykorzystuje własne pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania oraz pliki
cookies podmiotów trzecich, opisane poniżej. Wykorzystanie plików cookies podmiotów
trzecich wynika z korzystania z usług dostarczanych właśnie przez podmioty trzecie.
Serwis wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:
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a) tzw. pliki sesyjne (session cookies), które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi

w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki
internetowej,
b) tzw. pliki stałe (persistent cookies), które są przechowywane w urządzeniu końcowym
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
Podczas pierwszej wizyty w Serwisie, wyświetlana jest informacja o korzystaniu z plików
cookies. Zgoda i zakres udzielonej zgody na wykorzystanie plików cookies wynika z ustawień
używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Korzystanie z Serwisu oznacza
wyrażenie na to zgody. Większość z przeglądarek automatycznie dopuszcza użycie plików
cookies, ale za pomocą ustawień przeglądarki co do zasady możliwe jest ich usunięcie.
Poniżej znajdują się linki odsyłające do stron internetowych zawierających informacje w
przedmiocie ustawień plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
a) Mozilla Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
b) Internet Explorer: support.microsoft.com/kb/278835/pl,
c) Google Chrome:

support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&amp;answer=95647,
d) Safari: support.apple.com/pl-pl/HT201265,
e) Safari (Desktop): support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac,
f) Opera: help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/.
W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies wskazanych poniżej podmiotów trzecich, w
związku z usługami świadczonymi przez te podmioty.
Google Analytics i Google Ads
Korzystam z usługi Google Analytics (system analityki internetowej) dla zbierania i
analizowania informacji o Serwisie. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi
informacje o korzystaniu z Serwisu używając plików cookies i przesyłając je do serwerów
Google. Google co do zasady wyklucza przesyłanie informacji umożliwiających identyfikację
danego Użytkownika. Aktywowałem funkcję anonimizacji adresu IP, w czego konsekwencji
adresy IP Użytkowników ulegają skróceniu na terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Jednakże w szczególnych przypadkach możliwe jest przesłanie pełnego
adresu IP do serwerów Google znajdujących się w Stanach Zjednoczonych Ameryki i dopiero
tam jego odpowiednie skrócenie.
Aby wyłączyć działanie Google Analytics należy skorzystać z informacji znajdujących się na
stronie: tools.google.com/dlpage/gaoptout i dostępnego tam dodatku. Więcej informacji na
temat Google Analytics można znaleźć pod adresem: www.google.com/analytics/.
Korzystam z usługi Google Ads dla prowadzenia działań marketingowych i reklamowych.
Również w tym celu wykorzystywane są pliki cookies Google, automatycznie gromadzące
informacje o korzystaniu z Serwisu i przesyłając je do serwerów Google. Więcej informacji na
temat Google Ads w kontekście wykorzystania danych osobowych można znaleźć na stronie
internetowej: privacy.google.com/businesses/adsservices/.

7

Ponieważ Google wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w Stanach
Zjednoczonych Ameryki, korzysta z mechanizmów zgodności takich jak standardowe klauzule
umowne.
Zasady polityki prywatności Google dostępne są:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infochoices.
YouTube
Ponieważ zamieszczam Serwisie filmy z serwisu YouTube, wykorzystywane są również pliki
cookies Google, które w sposób automatyczny gromadzą informacje o korzystaniu z Serwisu
oraz YouTube i przesyłają je do serwerów Google.
Ponieważ Google wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w Stanach
Zjednoczonych Ameryki, korzysta z mechanizmów zgodności takich jak standardowe klauzule
umowne.
Zasady polityki prywatności Google dostępne są:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infochoices.
Instagram
W Serwisie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwis
Instagram, również korzystające z plików cookies. Korzystając z Serwisu dochodzi do
automatycznego gromadzenia informacji o korzystaniu z Serwisu oraz Instagram i przesłaniu
ich do serwerów Instagram.
Ponieważ Instagram wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w Stanach
Zjednoczonych Ameryki, korzysta z mechanizmów zgodności takich jak standardowe klauzule
umowne.
Zasady polityki prywatności Instagram dostępne są:
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.
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