
POLITYKA PRYWATNOŚCI firmy MrM Soft Marek Maroszek – właściciela portalu  

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli 

 

 

Administratorem danych jest: 

MrM Soft Marek Maroszek, działalność wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, numer 

NIP 6422815733, REGON 368105076. 

 

Jaki jest cel przetwarzania danych? 

MrM Soft  Marek Maroszek przetwarza dane osobowe Użytkowników portalu w celu założenia konta 

i aktywnego korzystania z zasobów portalu (forum dyskusyjne, komentarze do artykułów) oraz w celu 

realizacji zamówień w sklepie online:  https://pedagogika-specjalna.edu.pl/kursy/  

 

Dodatkowo Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na przesyłanie na podany email 

newslettera oraz informacji handlowych dotyczących tematyki pedagogiki specjalnej przez 

Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli. 

  

Rodzaj danych 

MrM Soft Marek Maroszek przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne 

do:  

1. Zalogowania się na portalu https://pedagogika-specjalna.edu.pl/ oraz aktywnego korzystania z 

zasobów portalu (forum dyskusyjne, komentarze do artykułów): 

- adres e-mail; 

2. Dokonywania zakupów w sklepie online: https://pedagogika-specjalna.edu.pl/kursy/ : 

- imię i nazwisko 

- adres (ulica, miejscowość, kod pocztowy) 

- numer telefonu 

- adres e-mail. 

3. Dane podawane przez Użytkownika w przypadku chęci otrzymania faktury: 

- imię i nazwisko/nazwa firmy 

- adres zameldowania 

- NIP. 

 

 

https://pedagogika-specjalna.edu.pl/kursy/
https://pedagogika-specjalna.edu.pl/


Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych? 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy za jego zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji na portalu  

https://pedagogika-specjalna.edu.pl/ oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w sklepie online 

https://pedagogika-specjalna.edu.pl/kursy/ transakcji. 

 

Użytkownik w każdej chwili może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych - bez 

podania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez niego celu przetwarzania np. wycofanie 

zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale też może dotyczyć wszystkich celów 

przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie 

usunięte konto Użytkownika na portalu, a jego dane nie będą przez nas przetwarzane.  

 

W każdej chwili Użytkownik może zażądać, abyśmy poprawili bądź sprostowali jego dane osobowe. 

W każdej chwili Użytkownik może zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas 

danych osobowych. Poinformujemy go o tym nie później niż w ciągu tygodnia od otrzymania jego 

prośby o podjętych przez nas działaniach. 

  

Czas przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika z Portalu. Usunięcie konta 

może nastąpić na żądanie Użytkownika, ale również w przypadku wycofania przez niego zgody na 

przetwarzanie swoich danych. 

  

Kontakt w sprawie danych osobowych 

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych, możesz zgłaszać do nas za 

pośrednictwem wiadomości e-mail na adres:  administracja@pedagogika-specjalna.edu.pl lub 

telefonicznie: 600 359 597. 

Użytkownik może także wycofać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych poprzez 

kliknięcie w link znajdujący się w stopce każdego z wysłanych przez nas emaili. 

 

Powierzenie przetwarzania danych 

MrM Soft Marek Maroszek może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom 

współpracującym z firmą w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji – zakupu w sklepie online 

oraz w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych, 

podmiotowi realizującemu wysyłkę mailingową. 

https://pedagogika-specjalna.edu.pl/
https://pedagogika-specjalna.edu.pl/kursy/
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Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności,  nie będą 

w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym 

podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich. 

  

Informacje handlowe – Newsletter 

Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie naszego newslettera oraz informacji 

handlowych związanych z tematyką Portalu drogą mailową. Użytkownik może w każdej chwili 

wycofać tą zgodę klikając w link zawarty w otrzymanym od nas emailu lub przesyłając wiadomość e-

mail na adres: administracja@pedagogika-specjalna.edu.pl 

  

Pliki Cookies 

Portal używa plików „cookies". Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w 

celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych 

potrzeb Użytkownika. 

  

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics 

Nasza strona używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Analytics. Google Analytics używa 

plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje 

zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i 

archiwizowane. 
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