OŚRODEK SZKOLENIA LOTNICZEGO

ATO AVIONER
02-175 Warszawa ul. Pilchowicka 27

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Aktualizacja: 24.04.2018

Prezentowana poniżej Polityka prywatności dotyczy serwisu internetowego www.avioner.pl zwanego dalej "serwisem" lub
Ośrodkiem Szkolenia AVIONER oraz stanowi załącznik do Regulaminu przedmiotowego serwisu.
Administratorem danych osobowych Użytkowników (zwanym dalej Usługodawcą) jest:
Syntecode Sp. z o.o.
ul. Pilchowicka 27
02-175 Warszawa
Dane osobowe i inne informacje podawane przez użytkownika. Podczas zakładania konta wymagane jest podanie następujących
informacji:





imię i nazwisko,
adres e-mail,
nazwa konta (login),
indywidualne hasło dostępu.

W trakcie korzystania z serwisu www.avioner.pl na komputerze Uczestnika szkolenia zapisywane będą ciasteczka (cookies),
niezbędne w celu utrzymania sesji w serwisie, przechowywania preferencji Uczestnika szkolenia, lepszego dopasowania usług do
jego potrzeb, zbierania statystyk odpowiedzialności oraz lepszego dopasowania reklam.
Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie ciasteczek na Twoim komputerze przez serwis www.avioner.pl, możesz zmodyfikować
odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki internetowej. Całkowite zablokowanie ciasteczek uniemożliwi jednak zalogowanie
się w serwisie. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na instalację ciasteczek na Twoim urządzeniu zgodnie z
niniejszą Polityką prywatności.
Podczas korzystania z serwisu www.avioner.pl, każdorazowo przy wyświetleniu strony lub pobraniu jednego z plików
umieszczonych na naszych serwerach, zapisywane są 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. rodzaj i wersję przeglądarki, ustawiony język,
stronę z której nastąpiło przekierowanie, zawartość cookies).
treści przesyłane przez użytkownika

W celu optymalizacji procesu nauki, system zbiera szczegółowe dane o postępach nauki w serwisie, w tym informacje na temat
przerabianych wykładów i testów.
Dane zbierane przez nas umożliwiają nam świadczenie usług w ramach serwisu www.avioner.pl, a także pomagają w:

1. obsłudze płatności i realizacji zamówień (w tym do wysyłania powiadomień o rejestracji oraz zakupu szkoleń),
2. optymalizacji procesu nauki na podstawie anonimowych danych statystycznych na temat postępu nauki użytkowników
platformy i historii poruszania się po serwisie,

3. rozwijaniu serwisu szkoły i wprowadzania nowych funkcjonalności,
4. w celach statystycznych (na przykład w celu badania statystyk odwiedzin serwisu),
5. zapewnieniu bezpieczeństwa (tj. do wykrywania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa lub przypadków
nieuprawnionego korzystania z serwisu),

6. wykrywaniu problemów związanych z działaniem serwisu (błędy w oprogramowaniu),
7. przesyłaniu informacji handlowych, w tym ofert promocyjnych (zgoda na przesyłanie tych informacji nie jest jednak
wymagana do korzystania z naszych usług i może zostać w każdej chwili cofnięta na stronie ustawień konta lub za
pomocą odnośnika dołączanego do przesyłanych informacji handlowych umożliwiającego rezygnację z subskrypcji).
8. udostępnianiu danych naszym Partnerom, oferującym szkolenia praktyczne w powietrzu.

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane bez Twojej zgody osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej lub
wymaganych odpowiednimi przepisami prawa i realizacji oferowanych szkoleń.
Rejestrując się w serwisie wyrażasz zgodę na udostępnienie Twojego loginu/emaila wykładowcom, których wykłady będziesz
opiniował w serwisie www.avioner.pl oraz Partnerom współpracującym i oferującym szkolenia praktyczne w powietrzu.
Anonimowe zestawienia statystyczne przygotowane na podstawie analizy logów serwera, historii nauki, historii poruszania się po
serwisie mogą być udostępniane osobom trzecim. Zestawienia nigdy jednak nie będą zawierały danych umożliwiających
identyfikację konkretnych osób.
Wszystkie serwery obsługujące serwis www.avioner.pl znajdują się na terenie Unii Europejskiej. Usługodawca nie posiada
własnych serwerów, korzysta z zewnętrznych dostawców usług hostingowych zapewniających wysoki stopień zabezpieczeń.
Codziennie w godzinach nocnych wykonujemy kopię zapasową bazy danych serwisu szkoły.
Ośrodek szkolenia AVIONER nie przechowuje żadnych danych finansowych Uczestników szkolenia, gdyż transakcje zakupu
szkoleń są realizowane w formie przelewu tylko na serwerach zewnętrznych Usługodawców.
Należy pamiętać, że choć dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych to nie jesteśmy w stanie
zagwarantować stuprocentowej ochrony przed atakami hakerskimi czy wirusami komputerowymi. W przypadku gdyby doszło do
naruszenia bezpieczeństwa serwisu w wyniku ataku hakerskiego, powodującego modyfikację lub uszkodzenie danych, złożymy
powiadomienie właściwym organom ścigania o zaistniałych naruszeniach prawa.
Masz prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych. Większość danych osobowych powiązanych z kontem
możesz przejrzeć lub zmodyfikować po zalogowaniu się w serwisie na swoim profilu Uczestnika szkolenia. Ze względów
bezpieczeństwa serwis www.avioner.pl może przechowywać także historyczne wersje danych podanych przez użytkownika (na
przykład w celu umożliwienia identyfikacji pierwotnego właściciela konta, gdyby bez jego zgody doszło do przejęcia konta).
W dowolnym momencie możesz zażądać usunięcia Twojego konta i Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas.
Żądanie takie musi być przesłane w formie pisemnej - pocztą elektroniczną (z adresu e-mail, na który zostało założone konto) lub
pocztą tradycyjną. Wiadomość powinna zawierać nazwę konta użytą w serwisie www.avioner.pl, imię i nazwisko oraz adres
poczty tradycyjnej użytkownika i adres e-mail przypisany do konta. W celu autoryzacji żądania usunięcia danych nasz pracownik
może także poprosić o dodatkowe informacje, aby potwierdzić tożsamość osoby zgłaszającej żądanie.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian w niniejszej polityce prywatności, zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi.

