
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

1. Administratorami danych przetwarzanych na potrzeby Akcji są: 

a. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu z siedzibą: ul. Powstańców Wielkopolskich 5 61-

895 Poznań,  

b. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu z siedzibą: ul. Fabryczna 29-31, 53-609 

Wrocław,  

c. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą: ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń, 

d. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku z siedzibą: al. Grunwaldzka 238 A, 80-266 

Gdańsk,  

e. Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Łabiszyńska 

25, 03-204 Warszawa, 

2. Administratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na podane poniżej adresy email: iod@wsb.pl 

3. Dane osobowe jakie przetwarzamy to imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji 

(także w przypadku reklamacji) przetwarzane będą wyłącznie w celu: 

a. przyznawania i wysyłania Pakietów w Akcji, co stanowi prawnie uzasadniony interes 

administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

b. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

c. wskazanym w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO),  

d. realizacji pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 

lit. f RODO), tj. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, w celach statystycznych, 

związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i 

dostosowaniem ich do odbiorców, 

e. rozpatrzenia złożonej reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Administrator za pośrednictwem Organizatora Wykonawczego udostępnia dane osobowe 

uczestników Akcji podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe na potrzeby wydania Pakietu. 

Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora także podmiotom świadczącym 

usługi kurierskie lub pocztowe w celu doręczenia korespondencji związanej z Akcją, 

podmiotom zaangażowanym w wydanie Pakietów, kancelariom prawnym, podmiotom 

świadczącym usługi księgowe lub IT, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia celów 

przetwarzania, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 

międzynarodowej. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego 

przeprowadzenia i realizacji Akcji, jej rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne 

reklamacje. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte (w terminach 

wskazanych w punkcie 7, chyba że zaistnieje konieczność ich przetwarzania w celu obrony 

przed roszczeniami.) 

7. Dane osobowe przetwarzane w związku z Akcją będą przetwarzane przez następujące okresy: 

a. dane Uczestnika, który otrzymał Pakiet w ramach Akcji będą przetwarzane przez 

okres są przez okres 5 lat liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dacie 

wydania Pakietu, 

b. w przypadku, w którym Uczestnik nie spełniania warunków określonych w punkcie 

3.2 Regulaminu Akcji jego dane osobowe będą przetwarzane do dnia zakończenia 

Akcji, 
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c. dane osobowe przetwarzane w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie 

danych osobowych będą przetwarzane przez okres 5 lat liczonych od dnia 1 stycznia 

następującego po dacie wyrażenia zgody, 

d. dane osobowe podawane przez osoby wnoszące reklamacje do Akcji: 

i. jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie tj. zakończy się wydaniem 

Pakietu – dane zamieszczone w reklamacji i reklamacyjnej korespondencji 

Organizatora Wykonawczego, są przechowywane do chwili wydania Pakietu 

(na potrzeby wydania Pakietu), a następnie po wydaniu Pakietu dane 

zawarte w korespondencji reklamacyjnej Organizatora Wykonawczego i dane 

zawarte w dokumencie potwierdzającym wydanie Pakietu (w tym również w 

protokole odbioru Pakietu) przechowywane są przez okres 5 lat liczonych od 

dnia 1 stycznia następującego po dacie wydania Pakietu. 

ii. jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie tj. zakończy się odmową 

wydania Pakietu – dane przechowywane są przez okres przedawnienia 

potencjalnych roszczeń Uczestnika. 

8. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych 

osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; do 

wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie 

dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

9. Podmiotem, któremu Administratorzy powierzyli przetwarzanie danych, na podstawie 

umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w ramach Akcji w celu jej 

organizacji, jest More Interactive sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Poznaniu  (61-733), 

ul. Feliksa Nowowiejskiego 39, będąca Organizatorem Wykonawczym. 

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

POLITYKA COOKIES 

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na 

Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą 

elektroniczną przez Administratora Serwisu. 

Polityka plików "cookies" 

Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" i odnosi się do stron internetowych, których operatorem 

jest Wyższa Szkoła Bankowe we Wrocławiu. 

Czym są pliki "cookies"? 

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 

przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron 

internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę 

internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę 

strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz 

unikalny numer. 

Do czego używamy plików "cookies"? 

Pliki "cookies" używamy w celu: 

1. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na 

każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. 



2. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz 

optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać 

urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego 

indywidualnych potrzeb 

3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze 

stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości 

Jakich plików "cookies" używamy? 

W ramach stron internetowych stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” 

(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które 

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony 

internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies 

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików 

cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

W ramach stron internetowych stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron 

internetowych, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 

uwierzytelniania w ramach stron internetowych 

2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć 

w zakresie uwierzytelniania w ramach stron internetowych 

3. „analityczne" pliki cookie analizy internetowej umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji 

użytkowników w zakresie zawartości stron internetowych, aby lepiej zorganizować układ naszej 

strony. Gromadzą informacje o sposobie korzystania z naszej strony przez odwiedzających, typie 

strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty 

użytkowników na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych 

użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym. W 

tym celu korzystamy z rozwiązania Google Analytics. 

Pliki cookie firm niezależnych znajdujących się na stronach internetowych Operatora: 

1. Google Analytics - pliki cookie analiz stron internetowych gromadzą informacje o sposobie 

korzystania przez odwiedzających z naszej strony, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali 

przekierowani, oraz liczbie odwiedzin użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Informacje te nie 

rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk 

korzystania ze strony w stopniu zagregowanym. 

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe? 

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu 

wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób 

uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. 

Usuwanie plików "cookies" 

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza 

umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w 

taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki 

internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. 



Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w 

ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Ograniczenie stosowania plików "cookies" może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na 

stronie internetowej. 


