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Zarządzenie nr 13/2019/2020 

 

Załącznik nr 2  

do zarządzenia Rektora  

nr  13/2019/2020  

z dn. 25 sierpnia 2020 r. 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

§1. 

Informacje ogólne 

1. Usługodawcą platformy e-learningowej https://eportal.wsfip.edu.pl zwanej dalej 

„Platformą” jest Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. ul. Tańskiego 5 

43-382 Bielsko-Biała  zwany dalej „WSFiP”. 

2. Platforma realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich 

zachowaniach w następujący sposób: 

1)   poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje, 

2)   poprzez gromadzenie logów serwera www przez Usługodawcę. 

 

§2. 

Zasady ogólne 

1. Usługodawca przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników 

oraz do ochrony poufności przekazywanych przez nich informacji w ramach platformy. 

2. Usługodawca dba w szczególności o należytą ochronę danych osobowych 

przekazanych mu przez użytkowników oraz nie ujawnia ich osobom trzecim,  

z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa, gdy tego rodzaju ujawnienie jest 

obowiązkowe. 

§3.Logi serwera 

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu  

w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu 

administrowania platformy. 

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą 

podlegać: 

1)    czas nadejścia zapytania, 

2)    czas wysłania odpowiedzi, 

3)    nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 

4)    informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 

https://moodle.wsfip.edu.pl/
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5)    adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w 

przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, 

6)    informacje o przeglądarce użytkownika, 

7)    informacje o adresie IP. 

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 

§4. 

Logi Platformy e-learningowej 

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu  

w warstwie Platformy e-learningowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu 

administrowania serwisem internetowym i zapewnieniu bezpieczeństwa danych. 

2. Dane są kojarzone z zalogowanymi użytkownikami. 

§5. 

Pozyskiwanie danych osobowych 

1. Korzystanie z serwisu internetowego przez Użytkowników nie wymaga podania przez 

nich danych osobowych. 

2. Korzystanie z usług formularzy wymaga podania Usługodawcy danych Użytkownika. 

§6. 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor Wyższej Szkoły Finansów 

i Prawa w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-

Biała. 

2. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu 

email: ado@wsfip.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora lub w wypadku 

zarejestrowanych użytkowników formularz kontaktowy na platformie. 

3. Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane przez WSFiP wyłącznie w 

celu i zakresie niezbędnym do wykonania usług przez Usługodawcę. 

4. Dane osobowe będą udostępniane przez WSFiP innym podmiotom wyłącznie w 

przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub za zgodą osoby, której dane 

dotyczą. 
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5. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane dobrowolnie lub wymagane do 

funkcjonowania platformy. 

6. Każdemu, kto podał swoje dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści 

podanych danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz ich usunięcia. 

7. Żądania wynikające z praw użytkownika można składać za pośrednictwem formularzy 

na serwisie, jak i poprzez kontakt z administratorem danych. 

 

Zgoda na przetwarzanie w celu komunikacji 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą 

Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. ul. Tańskiego 5 43-382 Bielsko-Biała  w celu i 

zakresie niezbędnym do komunikacji (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o 

ochronie danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem 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 (RODO). 

 

  


