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POLITYKA COOKIES
Cookies: Serwis znajdujący się pod domeną www.apeiron.edu.pl zapisuje informacje w postaci
ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików tekstowych, które podczas przeglądania stron
internetowych, umieszczane są na komputerze użytkownika lub w urządzeniu mobilnym.
Wykorzystujemy pliki cookies w celu anonimowego badania statystyk ruchu (odwiedzalności stron)
oraz do utrzymania sesji użytkownika. Zgoda na używanie plików cookies może być udzielona również
poprzez domyślne ustawienia przeglądarki internetowej. Możesz sam decydować o tym w jaki sposób
pliki cookies zapisywane są na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym. Pozwalają na to
ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach internetowych.
Jeśli chcesz usunąć pliki cookies lub nimi zarządzać, wybierz z listy swoją przeglądarkę internetową
i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari
Opera
W związku z tym, że w niektórych plikach cookies zapisywane są dane osobowe, przedstawiamy
poniższe informacje wynikające z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) z dnia
27.04.2016 r., nr 2016/679 („RODO”).
Dane osobowe: Korzystamy z Google Analytics, który wykorzystując pliki cookies gromadzi adresy
IP (więcej informacji: https://privacy.google.com/businesses/adsservices/).
Administrator danych osobowych: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego
„Apeiron” w Krakowie, z siedzibą przy ul. Krupniczej 3, 31-123 Kraków, tel.: (12) 422-30-68,
adres e-mail: rektorat@apeiron.edu.pl
Cel przetwarzania danych osobowych: Przetwarzamy Twoje dane w celu badania statystyk ruchu
(odwiedzalności stron). Dzięki plikom cookies możemy tworzyć statystyki odwiedzin, co pozwala nam
udoskonalać serwis oraz dostosować jego zawartość do oczekiwań użytkowników. Podstawą
przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO).
Przekazywanie danych osobowych: Twoje dane osobowe udostępniamy Google Analytics oraz
firmom zewnętrznym, które utrzymują i naprawiają nasz serwis i nasze systemy IT. Google Analytics
przestrzega zasad określonych w programie EU-U.S. Tarcza Prywatności („Privacy Shield”), który
umożliwia bezpieczny transfer danych osobowych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych.
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Obowiązek przekazania danych osobowych: W ramach plików cookies podajesz nam swoje dane
osobowe (Twój adres IP) dobrowolnie. Żaden przepis prawa lub umowa nie zobowiązuje Cię do
podania nam Twoich danych osobowych. Podanie tych danych nie stanowi też warunku zawarcia
z nami umowy.
Czas przetwarzania: Podane w plikach cookies Twoje dane osobowe zostaną usunięte po
14 miesiącach od ich zebrania.
Prawa wynikające z RODO: Masz prawo w szczególności: (a) dostępu do Twoich danych osobowych,
(b) niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub (c) ich
uzupełnienia, gdy Twoje dane osobowe są niekompletne, (d) ograniczenia przetwarzania Twoich
danych osobowych, (e) prawa do bycia zapomnianym. Szczegółowe informacje o Twoich prawach
znajdziesz w zakładce: „RODO – jakie masz prawa”.

