Załącznik nr 3 Zawieranie umowy usługi Newslettera oraz polityka plików cookies i innych
technik marketingowych oraz wtyczek mediów społecznościowych
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§ 1 Umowa o świadczenie usługi Newsletter
Użytkownik zapisując się w Serwisie do usługi Newslettera zawiera z INPROGRESS umowę
o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony (dalej jako: „Umowa”).
Do wskazanej w ust. 1 usługi Użytkownik może zapisać się poprzez formularz Zgłoszenia.
W ramach umowy INPROGRESS będzie wysyłać na adres e-mail podany przez Użytkownika
informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach oferowanych przez
INPROGRESS, a szczególności:
a) informacje handlowe,
b) informacje o potwierdzonych terminach szkoleń,
c) informacje o możliwości zapisu na „webinary”,
d) linki do blogów i artykułów.
Usługa INPROGRESS objęta Umową jest bezpłatna, jednakże wymaga wyrażenia przez
Użytkownika na nią zgody, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości określone
w ust. 2 mają być przesyłane.
INPROGRESS może wypowiedzieć Umowę, jeśli 1) sposób korzystania przez Użytkownika
z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu, 2) działalność
Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do
przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
3) Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych, albo
4) Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu.
Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.
Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy składane jest na adresy e-mail INPROGRESS oraz
Użytkownika. Wypowiedzenie umowy skutkuje trwałym usunięciem adresu e-mail
Użytkownika z bazy Newsletter.
§ 2 Polityka plików cookies
Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1) utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
2) realizacji celów określonych poniżej w części "Istotne techniki marketingowe",
tj. w celach usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy
w działaniach marketingowych Administratora Serwisu. W ramach Serwisu stosowane
są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe”
(persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane

są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także
automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu.
7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane
mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności
dotyczy to firm: Google (Google Ireland Limited).
8. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji
(certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie
Serwisu, są szyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na
docelowym serwerze.
9. W celu ochrony danych Administrator Serwisu regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
10.
Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego
oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora Serwisu do przetwarzania
danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów
programistycznych.
§ 3 Istotne techniki marketingowe
1. Administrator Serwisu stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google
Analytics (Google Ireland Limited). Administrator Serwisu nie przekazuje do operatora tej
usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na
wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji
o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik
może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy
narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ w urządzeniu końcowym
Użytkownika.
2. Administrator Serwisu stosuje rozwiązanie badające zachowanie Użytkowników poprzez
tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Informacje te są
anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi w ten sposób, że nie wie on
jakiej osoby fizycznej dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła
oraz inne dane osobowe.
§ 4 Wtyczki mediów społecznościowych
Administrator Serwisu korzysta z wtyczek sieci społecznościowych Facebook, LinkedIn oraz
Instagram. Jeżeli użytkownik Serwisu nie chce zezwalać na to, by Facebook, LinkedIn lub
Instagram powiązywał dane zgromadzone za pośrednictwem Serwisu bezpośrednio z kontem
Użytkownika we wskazanych witrynach przed wejściem do Serwisu Użytkownik powinien się
wylogować z witryn Facebook, LinkedIn oraz Instagram.

Technologia wtyczek do mediów społecznościowych powoduje, że serwis Facebook (Facebook
Ireland Ltd.), Instagram (Facebook Ireland Ltd.), LinkedIn (LinkedIn Ireland) wie, że dana osoba
w nim zarejestrowana, korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których
jest współadministratorem. Administrator Serwisu nie przekazuje żadnych dodatkowych
danych osobowych serwisowi Facebook, LinkedIn, Instagram. Usługa bazuje na wykorzystaniu
ciasteczek.

