
ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 
 
Administratorem danych osobowych podawanych przez internautów w formularzach kontaktowych 
zamieszczonych na niniejszej stronie www jest Centrum Nowoczesnej Edukacji Marek Dębczyński 
 
Dane do kontaktu:  
Centrum Nowoczesnej Edukacji Marek Dębczyński ul. Nowy Świat 25/25, 62-800 Kalisz 
Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: 
telefon +48 501 259 521, e-mail biuro@akademiamatematyki.pl 
 
Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski 
Obszar Gospodarczy, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Wszelkie pytania i wątpliwości 
prosimy kierować na ww. adres email. 
Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podstawą prawną 
przetwarzania jest wykonanie umowy i podjęcie działań przed jej zawarciem. Pełne informacje o danych 
osobowych znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności. 
 
POLITYKA PRAWNA FIRMY 
 
Korzystanie z informacji zawartych w serwisie akademiamatematyki.pl oraz powiązanych usług (np. 
pliki do pobrania) jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami ze strony użytkownika. 
W trosce o bezpieczeństwo i łatwość korzystania z naszego serwisu zadbaliśmy o to, żeby zastosowane 
rozwiązania techniczne były jak najprostsze i kompatybilne z różnymi typami urządzeń (komputery, 
urządzenia mobilne). 
 
Korzystanie z serwisu akademiamatematyki.pl nie wymaga rejestracji i/lub logowania. Dane związane z 
wejściami na stronę są zapisywane w systemie informatycznym wyłącznie w zakresie wynikającym z 
obowiązującego prawa i w żaden sposób nie naruszają prywatności użytkowników. 
 
Adresy e-mail osób, które wyrażają chęć skorzystania z naszych usług wykorzystywane są wyłącznie do 
celów związanych z nawiązaniem kontaktu z naszej strony, nie są udostępniane podmiotom trzecim i 
przechowywane są w sposób uniemożliwiający pobranie ich osobom nieuprawnionym. 
 
Pliki opublikowane w serwisie akademiamatematyki.pl zostały sprawdzone pod kątem ochrony przed 
wirusami i szkodliwym oprogramowaniem, jednak osobom pobierającym pliki zalecamy korzystanie z 
aktualnych wersji aplikacji antywirusowych. Centrum Nowoczesnej Edukacji nie bierze odpowiedzialności 
za ewentualne szkody techniczne wynikające z zainfekowania komputera odbiorcy wirusem bądź innym 
niepożądanym oprogramowaniem. 
 
Wykorzystanie materiałów opublikowanych w serwisie akademiamatematyki.pl (z wyjątkiem wzorów 
pism i arkuszy kalkulacyjnych zamieszczonych z adnotacją „pro publico bono”) w całości lub w części, w 
sposób wykraczający poza użytek prywatny, wymaga każdorazowej pisemnej zgody Centrum 
Nowoczesnej Edukacji Marek Dębczyński 


