
Polityka prywatności 

Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) wprowadza nowe rozwiązania w zakresie 
ochrony danych osobowych.  

Integralnym elementem ochrony danych osobowych jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, 
prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i 
wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową 
Rady 2008/977/WSiSW (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 89 z późn. zm.). 

Celem tej regulacji jest wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych, która stanowi jeden ze 
środków organizacyjnych, mających na celu wykazanie, że przetwarzanie danych osobowych odbywa 
się zgodnie z powyższym Rozporządzeniem. 

Na gruncie prawa krajowego aktem prawnym, który wypracowuje mechanizm spójności stosowania 
przepisów jest ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1781).  

Administrator Państwa danych osobowych 

Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk 
Stosowanych w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok reprezentowana przez Rektora, zwana w 
dalszej „WANS w Białymstoku”. 

Dane osobowe 

Dane osobowe oznaczają informacje (jest to aktywo) o zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba 
fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na 
podstawie identyfikatora takiego jak imiona i nazwisko, numer identyfikacyjny (PESEL), dane o 
lokalizacji (adres zamieszkania), identyfikator internetowy (adres IP, adres e-mail) lub jeden bądź kilka 
szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, 
kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 

Przetwarzanie danych osobowych 

Przetwarzanie danych osobowych to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych 
osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, 
taka jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub 
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, 
usuwanie lub niszczenie. 

Katalog czynności, które mogą składać się na przetwarzanie danych osobowych, ma charakter 
przykładowy – należy przyjąć, iż przetwarzanie danych osobowych to każda czynność, którą 
wykonujemy z wykorzystaniem danych osobowych. 

Procesy przetwarzania danych osobowych przez WANS w Białymstoku 

Dane osobowe w poszczególnych obszarach przetwarzania związane są m.in. z: 
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1) działalnością statutową Uczelni na etapie rekrutacji kandydatów na studia wyższe oraz w procesie 
kształcenia na wszystkich poziomach studiów, jak również w ramach innych form kształcenia 
(szkolenia, kursy, studia podyplomowe, Liceum Ogólnokształcące); 

2) zarządzaniem zasobami ludzkimi (rekrutacja do pracy, zatrudnienie, obsługa kadrowo-płacowa, 
bezpieczeństwo i higiena pracy); 

3) działalnością dydaktyczną, badawczą i/lub badawczo-dydaktyczną (badania naukowe, współpraca 
naukowa – mobilność akademicka); 

4) działalnością na rzecz studentów (pomoc materialna, w tym stypendia naukowe oraz 
ubezpieczenia studentów); 

5) obsługą finansowo-księgową (rachunkowość, w tym rozliczanie czesnego studentów bądź opłat za 
inne formy kształcenia, rozliczenie - rozrachunki z pracownikami, kontrahentami); 

6) innymi obszarami działalności (promocją Uczelni, biblioteką, wydawnictwa Uczelni, 
korespondencją przychodzącą i wychodzącą). 

Zakres Państwa danych osobowych przetwarzany przez WANS w Białymstoku 

Uczelnia przetwarza dane kandydatów na studia, studentów bądź absolwentów oraz kandydatów do 
szkoły średniej, uczniów i/lub abiturientów, między innymi w zakresie: 

1) imienia i nazwiska; 

2) zdjęcia kandydata na studia, studenta; 

3) zdjęcia kandydata do Liceum Ogólnokształcącego, ucznia; 

4) daty urodzenia; 

5) miejsca urodzenia; 

6) numeru PESEL; 

7) nazwy i numer dokumentu tożsamości oraz nazwę państwa, które go wydało; 

8) płci; 

9) miejsca zamieszkania; 

10) adresu poczty elektronicznej; 

11) numeru telefonu; 

12) obywatelstwa; 

13) w przypadku cudzoziemców również nazwę państwa urodzenia i informacje o posiadaniu „Karty 
Polaka”; 

14) numeru albumu, 

15) inne istotne informacje o dziecku, np. przewlekła choroba; 

16) szczególne osiągniecia i sukcesy ucznia, dodatkowe umiejętności; 

17) oraz inne niezbędne do realizacji obowiązku wynikającego z obecnie obowiązujących przepisów 
prawa.  

W zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Uczelnię występują także szczególne kategorie 
danych o: 

1) stanie zdrowia, jeżeli dotyczy; 

2) stopniu niepełnosprawności, jeżeli dotyczy. 
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Uczelnia przetwarza dane osobowe rodziców bądź opiekunów prawnych kandydatów do szkoły 
średniej, uczniów i/lub abiturientów, między innymi w zakresie: 

1) imion i nazwiska; 

2) adresu e-mailowego; 

3) numer telefonu; 

4) adres zamieszkania. 

Uczelnia przetwarza dane osobowe kontrahentów w zakresie niezbędnych do rozliczeń finansowo-
księgowych.  

Zgodnie za zasadą minimalizacji danych osobowych WANS w Białymstoku przetwarza wyłącznie takie 
dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych. Zgodnie z zasadą 
minimalizacji danych zbieranie danych zostało ograniczone tylko do tych, bez których nie można 
osiągnąć celu przetwarzania. 

Odbiorcy danych osobowych  

W zależności od celu przetwarzania Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zaufanym 
podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz WANS w Białymstoku oraz na zasadach stałych 
lub jednorazowych na podstawie stosownych umów/porozumień.  

W zależności od celu/celów przetwarzania dane osobowe mogą zostać przekazane i/lub powierzone 
następującym podmiotom i instytucjom:   

Ministerstwo Edukacji i Nauki, 

Straż Graniczna, 

Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

Urząd Skarbowy, 

Główny Urząd Statystyczny, 

oraz dostęp do danych zgromadzonych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym 
i Nauce POL-on posiadają podmioty bądź instytucje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, . 

Cel przetwarzania danych osobowych przez WANS w Białymstoku 

Dane osobowe są przetwarzane w celu: 

1) realizacji procesów rekrutacyjnych, w tym o pracę, na studia, do szkoły średniej; 

2) realizacji wykonywania postanowień umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej; 

3) realizacji projektów badawczych; 

4) obsługi czytelników bibliotek; 

5) przyznawania pomocy materialnej bądź stypendium naukowego; 

6) zarządzania ofertą: edukacyjną, w tym obsługą i realizacją konferencji/seminariów; 

7) spełnienia obowiązku archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją zadań statutowych Uczelni; 

8) realizacji roszczeń Uczelni wobec dłużników; 

9) działalności marketingowej i promocyjnej. 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w WANS w Białymstoku zgodnie 
z artykułem 6 rozporządzenia RODO 
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Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jedne z 
poniższych warunków: 

1) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, w jednym 
lub większej liczbie celów; 

2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy; 

3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze; 

4) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, 
lub innej osoby fizycznej; 

5) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

6) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności 
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy 
osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 

Podstawa przetwarzania danych osobowych w WANS w Białymstoku, to m.in.: 

1) Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie; 

3) Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji; 

4) Ustawa o cudzoziemcach; 

5) Ustawa o dokumentach publicznych; 

6) Ustawa o Systemie Oświaty z późniejszymi zmianami; 

7) Ustawa Prawo oświatowe; 

8) Ustawa o rachunkowości; 

9) Ustawa ordynacja podatkowa; 

10) Ustawa kodeks pracy; 

11) Ustawa o bibliotekach; 

12) Ustaw o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

13) Karta Nauczyciela; 

14) Inne niezbędne do realizacji zadań statutowych Uczelni. 

 

Upoważnienie do przetwarzanie danych osobowych w WANS w Białymstoku 

Do przetwarzania danych osobowych w WANS w Białymstoku są dopuszczone wyłącznie osoby 
posiadające upoważnienie nadane przez Administratora danych. Podmiot zewnętrzny (Procesor), 
przetwarzający dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych, co 
oznacza, iż dane mogą być przetwarzane jedynie w zakresie, jaki określi Administrator danych.  
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Udostępnianie danych osobowych przez WANS w Białymstoku 

Udostępnianie danych osobowych związane jest ze stosowaniem obowiązujących przepisów prawa. 
Jako jedną z operacji wykonywanych na danych osobowych w ramach przetwarzania danych jest 
udostępnianie informacji, m.in. do, np. 

1) w przypadku pracowników akademickich i innych osób prowadzących zajęcia – dane 
przekazywane są do: 

a) Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on; 

b) Banku; 

c) Urzędu Skarbowego; 

d) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

2) w przypadku kandydatów na studia, studentów, absolwentów – do Zintegrowanego Systemu 
Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on; 

3) w przypadku kandydatów do szkoły średniej, uczniów i ich rodziców bądź opiekunów prawnych 
do Systemu Kuratorium Oświaty, Systemu Vulcan. 

Przetwarzane danych osobowych w sposób automatyczny i profilowanie 

WANS w Białymstoku nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany oraz nie profiluje 
danych osobowych.  

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez WANS w Białymstoku  

Wszystkim osobom, których dane osobowe przetwarzane są przez WANS w Białymstoku, przysługuje: 

1) prawo dostępu do danych; 

2) prawo do sprostowania danych; 

3) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”); 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania; 

5) prawo do przenoszenia danych; 

6) prawo do sprzeciwu. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych, jest przesłanka prawnie 
uzasadnionego interesu administratora, osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje 
prawo wniesienia sprzeciwu albo skargi wobec przetwarzania danych, do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.  

Pozyskiwanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez WANS w Białymstoku 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest jedną z przesłanek legalności przetwarzania danych 
osobowych, rozumiana jako okazanie woli przez osobę, której dane dotyczą, oznacza dobrowoln, 
konkretne i świadome jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie 
oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej 
danych osobowych.  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna być wyrażona w drodze jednoznacznej, 
potwierdzającej czynności, która wyraża odnoszące się do określonej sytuacji dobrowolne, świadome 
i jednoznaczne przyzwolenie osoby, których dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych 
osobowych. 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
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wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie 
zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie. 

W WANS w Białymstoku przetwarzane są (w tym na podstawie zgody) m.in. dane 
następujących kategorii danych: 

1) kandydatów do pracy; 

2) absolwentów studiów wyższych (monitorowanie karier studentów i absolwentów art. 352 
ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce); 

3) uczestników mobilności akademickiej, w tym: seminariów, konferencji, szkoleń. 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na postawie wyrażonej zgody osoba, której dane 
dotyczą, może w każdej chwili wycofać zgodę w równie łatwy sposób, jak ją wyrazić. Takie zachowanie 
(wycofanie zgody) nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, do którego służyła uprzednio 
uzyskana zgoda. Administrator ma konieczność poinformowania o tym, zanim uzyska zgodę.  

Okres przechowywania danych osobowych w WANS w Białymstoku  

Dane osobowe poszczególnych kategorii danych przechowywane są zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, np.: 

1) dane pracowników uczelni przechowywane są w formie papierowej przez okres 10 lat; 

2) dane osobowe studentów przechowywane w formie papierowej są przez okres 50 lat; 

3) dane osobowe uczniów przechowywane w formie papierowej są przez okres 50 lat; 

4) dane osobowe kontrahentów przechowywane w formie papierowej są przez okres 10 lat. 

Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych uregulowany jest przepisami sektorowymi 
dla poszczególnych kategorii danych.  

Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne danych osobowych stosowane przez 
Administratora danych 

Zabezpieczenia techniczne: 

Adekwatne dla poszczególnych kategorii danych we wskazanych zasobach. 

Zabezpieczenia organizacyjne: 

1) opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa danych osobowych; 

2) wyznaczenie inspektora ochrony danych; 

3) upoważnienie osób do przetwarzania poszczególnych kategorii danych; 

4) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych; 

5) prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych; 

6) prowadzenie rejestrów kategorii danych powierzonych (Administrator/Procesor); 

7) zapoznanie pracowników z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych; 

8) szkolenie pracowników; 

9) procedura dostępu do zasobów (pomieszczeń), w których przetwarzane są kategorie danych; 

10) monitoring wizyjny. 

Środki ochrony fizycznej: 

1) system alarmowy; 
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2) drzwi zamykane na klucz; 

3) drzwi o podwyższonej odporności na włamanie; 

4) szafy metalowe/niemetalowe zamykane na klucz; 

5) kasy pancerne; 

6) niszczarki do dokumentów. 

Zabezpieczenia w ramach narzędzi programowych: 

1) określenie prawa dostępu do poszczególnych kategorii danych; 

2) rejestracja zmian w systemach informatycznych; 

3) identyfikatory użytkowników oraz hasła dostępu do poszczególnych programów i zasobów 
danych. 

Monitoring wizyjny  

Państwa dane osobowe, tj. wizerunek  utrwalone za pośrednictwem monitoringu wizyjnego 
obejmującego wszystkie wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne wewnątrz obiektów oraz obszary 
bezpośrednio przyległe do nieruchomości należących do WANS w Białymstoku oraz do WANS w 
Białymstoku, Filia w Ełku  przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa studentów, 
pracowników i wszystkich osób wizytujących WANS w Białymstoku oraz ochrony mienia Uczelni. 

Zmiany naszej polityki prywatności 

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności przez opublikowanie nowej polityki 
prywatności na tej stronie. 

Newsletter  

Udostępniając adres e-mail w odpowiednio oznaczonych miejscach w serwisie www.wans.edu.pl  
wyrażają Państwo zgodę na przesyłanie przez Uczelnię za pośrednictwem poczty elektronicznej 
wiadomości o charakterze informacyjnym tzw. newsletter. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie za państwa dobrowolną zgodą (art.6 ust. 1 lit. a 
RODO), w celu przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail 
wiadomości o charakterze informacyjnym i marketingowym, w tym informacji dotyczących aktualnych 
ofert edukacyjnych WANS w Białymstoku, informacji o konferencjach i innych wydarzeniach 
organizowanych przez Uczelnię oraz dostępnych programach studiów. 

W procesie nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 

Mechanizm cookies na stronach www.wans.edu.pl   

Wykorzystywanie danych 

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do 
administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami 
upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Uczelni. Na podstawie plików logów mogą 
być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci 
takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis. 

Informacja o plikach cookies 

1. WANS w Białymstoku korzysta z plików cookies. 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do 
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony 

http://www.wans.edu.pl/
http://www.wans.edu.pl/
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internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny 
numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz 
uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące. 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:  

1) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu 
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

2) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi 
na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

3) w celu zapamiętania składu koszyka użytkownika w sklepie internetowym, 

4) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w 
sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. 

5. W ramach Serwisu 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. 

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj 
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa 
umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies 
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na 
stronach internetowych Serwisu. 

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą 
być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, a 
także operatorów płatności. 

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z 
plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. 

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do 
wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu 
mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej 
stronie. 

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google 
użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy 
narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/. 

Odnośniki do innych stron 

Serwis WANS w Białymstoku zawiera odnośniki do innych stron www. Nie ponosimy odpowiedzialności 
za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na 
inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy 
tylko serwisów www.wans.edu.pl. 

Gromadzenie danych 

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane 
do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają 

http://www.wans.edu.pl/
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treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. 
Znamy również: 

o czas nadejścia zapytania, 

o czas wysłania odpowiedzi, 

o nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 

o informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 

o adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy 
przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik, 

o informacje o przeglądarce użytkownika. 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, 
jak również możliwość kontaktu, oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania 
ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkownika zostały opisane w polityce prywatności 
usługodawców: 

https://www.facebook.com/policy.php 

https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content 

https://twitter.com/en/privacy 

https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=pl 

Wykorzystywanie danych 

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do 
administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami 
upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Wydziału Elektrycznego. Na podstawie 
plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze 
podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby 
odwiedzające serwis. 

Kontrola i usuwanie plików cookies 

Użytkownik ma prawo zablokować i usuwać pliki cookies. W celu wykonania tej operacji należy przejść 
do ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji "Pomoc", 
dostępnej w menu przeglądarki. Poniżej przedstawiamy adresy stron internetowych popularnych 
przeglądarek internetowych, gdzie zawarto informacje o plikach cookies: 

o Chrome 

o Firefox 

o Internet Explorer 

Szczegółowe zapisy na temat plików cookies określa w art. 173, 174 oraz art. 209 ustawy z dnia 16 lipca 
2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 z późn. zm.). 

https://www.facebook.com/policy.php
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
https://twitter.com/en/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=pl
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl
http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

