POLITYKA PRYWATNOŚCI
Opracowano dnia 1 lipca 2021 r.

Niniejsza Polityka prywatności wdrożona zostaje w AVIACOM PROJECT Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w BielskuBiałej, ul. Franciszka Kamińskiego 19/006, 43300 BielskoBiała,
NIP 5472223543 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w BielskuBiałej, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000887840.
Politykę prywatności wprowadza się w związku z działalnością serwisu internetowej nauki metodą
elearning prowadzonym za pośrednictwem strony www.aviacom.pl
Prezentowana Polityka prywatności dotyczy serwisu internetowego www.aviacom.pl. zwanego dalej
"serwisem" lub Ośrodkiem Szkolenia AVIONER oraz stanowi załącznik do Regulaminu przedmiotowego
serwisu.
Administrator danych osobowych: AVIACOM PROJECT Spółka z o.o. z siedzibą w BielskuBiałej,
ul. Franciszka Kamińskiego 19/006, 43300 BielskoBiała, NIP 5472223543 zarejestrowanej w Sądzie
Rejonowym w BielskuBiałej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem
0000887840.
Użytkownik: Osoba fizyczna lub prawna będąca uczestnikiem szkolenia, korzystająca z serwisu
internetowego www.aviacom.pl
Dane osobowe: Dane osobowe oraz wszelkie informacje przekazywane przez Użytkownika.
Zakres danych wymaganych do zakładania konta Użytkownika:
 imię i nazwisko,
 adres,
 adres email,
 telefon kontaktowy,
 nazwa konta (login),
 indywidualne hasło dostępu.
W procesie korzystania z serwisu www.aviacom.pl na jednostce końcowej (komputerze) Użytkownika
zapisywane są ciasteczka (cookies) niezbędne w celu utrzymania sesji w serwisie oraz przechowywania
preferencji Użytkownika w celu lepszego dopasowania usług do jego potrzeb, a także zbierania statystyk
oraz lepszego dopasowania treści w tym reklam i ofert.
W sytuacji, gdy Użytkownik nie wrazi zgody na umieszczenie przez serwis www.aviacom.pl ciasteczek
(cookies) na jednostce końcowej (komputerze) powinien samodzielnie zmodyfikować (cookies) na jednostce
końcowej (komputerze) zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
W trakcie korzystania z serwisu www.aviacom.pl, każdorazowo przy wyświetleniu strony lub pobraniu
jednego z plików umieszczonych na naszych serwerach, zapisywane są co najmniej następujące informacje:
 data i godzina przesłania żądania,
 adres URL odwiedzanej strony wraz z dołączonymi parametrami,
 adres IP komputera wykonującego żądanie,
 treść i status żądania,
 ilość danych przesłanych w odpowiedzi,
 nagłówki HTTP przesyłane przez komputer użytkownika (określające m.in. wersję przeglądarki i
jej rodzaj, język, stronę, z której nastąpiło przekierowanie, zawartość cookies).

 treści przesyłane przez użytkownika
W celu optymalizacji procesu nauki, system zbiera szczegółowe dane o przebiegu nauki metodą elearning
i jej postępach, w tym informacje na temat przerabianych wykładów i testów obejżanych prezentacji i
quizów. Dane zbierane przez nas umożliwiają nam świadczenie usług w ramach serwisu www.aviacom.pl.
Zbierane dane wykorzystywane są również w procesach:
– obsługi płatności i realizacji zamówień (w tym do wysyłania powiadomień o rejestracji, zakupu
usług, zakupu szkoleń, zakupu produktów),
– optymalizacji procesu nauki na podstawie anonimowych danych statystycznych na temat postępu
nauki użytkowników platformy i historii poruszania się po serwisie,
– rozwoju serwisu prowadzonego przez Aviacom Project Spółka z o.o.,
– wprowadzania nowych funkcjonalności serwisu www.aviacom.pl,
– prowadzenia statystyki,
– zapewnienia bezpieczeństwa w tym wykrywaniu i przeciwdziałaniu naruszeń bezpieczeństwa lub
przypadków nieuprawnionego korzystania z serwisu,
– wykrywania problemów związanych z działaniem serwisu wynikających z błędów oprogramowania,
– przesyłania informacji handlowych, w tym ofert promocyjnych,
– udostępnianiu danych Partnerom w zakresie szkoleń praktycznych.
Wyrażenie zgody na przesyłanie tych informacji o charakterze handlowym i promocyjnym nie jest wymagane
w przedmiocie korzystania z usług serwisu a zgoda udzielona może zostać w każdej chwili cofnięta na
stronie ustawień konta lub za pomocą odnośnika dołączanego do przesyłanych informacji handlowych
umożliwiającego rezygnację z subskrypcji. Dane osobowe nie będą udostępniane bez zgody Użytkownika
serwisu osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności a także w
sytuacjach wymaganych odpowiednimi przepisami prawa i oraz w procesie realizacji wykupionych usług.
Użytkownik dokonując rejestracji w serwisie wyraża zgodę na udostępnienie loginu/emaila/telefonu
instruktorom/wykładowcom oraz Partnerom.
Zestawienia statystyczne sporządzane anonimowo przygotowane na podstawie analizy logów serwera,
historii nauki, historii poruszania się po serwisie mogą być udostępniane osobom trzecim. Analizy
statystyczne nie zawierają danych umożliwiających identyfikację osób.
Serwer obsługujący serwis www.aviacom.pl znajdują się na terenie Unii Europejskiej. Aviacom Project
Spółka z o.o. nie posiada własnych serwerów, korzysta z zewnętrznych dostawców usług hostingowych
zapewniających wysoki stopień zabezpieczeń. Z częstotliwością co najmniej jeden raz dziennie wykonywana
jest kopia zapasową bazy danych serwisu. Aviacom Project Spółka z o.o. nie archiwizuje i nie przechowuje
danych finansowych Użytkowników. Transakcje płatności realizowane zewnętrznych Usługodawców (PayU).

