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Niniejsza polityka prywatności firmy działającej pod nazwą Akademia Aktorska Artysta Kornel Pieńko 
ma charakter wyłącznie informacyjny, tzn. nie generuje żadnych obowiązków dla użytkowników 
strony internetowej działającej pod adresem: www.akademiaartysta.pl. Polityka prywatności określa 
zasady stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych przez firmę Akademia Aktorska Artysta 
Kornel Pieńko. 

Firma może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających 
stronę www.akademiaartysta.pl użytkowników w następujących celach: 

a) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, 
które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej 
www.akademiaartysta.pl, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości do indywidualnych 
potrzeb użytkowników, 

b) zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy dostępnych na stronie 
www.akademiaartysta.pl. 
 

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody 
na korzystanie z plików cookies przez naszą Firmę. 
 
Firma działającej pod nazwą Akademia Aktorska Artysta Kornel Pieńko może korzystać z usług Google 
Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google. Usługi te pomagają Firmie 
analizować ruch na stronie internetowej. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych 
usług w sposób zanonimizowany (uniemożliwiają identyfikację osoby), do generowania statystyk 
pomocnych w administrowaniu strony internetowej. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy.  
 
Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów użytkowników strony działającej pod adresem: 
www.akademiaartysta.pl. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów 
użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. 
Niemniej w swoich przeglądarkach użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu 
plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony 
www.akademiaartysta.pl będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików 
cookies. 
 
Strona www.akademiaartysta.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę 
danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też 
modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez użytkowników 
zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności oraz przepisami o ochronie 
danych osobowych. 


