Poniżej przedstawiono nasze powiadomienie o polityce
prywatności i plikach cookie.

Wstęp
Niniejsza strona www.youthempowered.pl jest prowadzona przez członka grupy przedsiębiorstw
Coca-Cola HBC, której jednostką dominującą jest Coca-Cola HBC AG (zarejestrowana w Szwajcarii
pod numerem CH-170.3.037.199-9 z siedzibą pod adresem Turmstrasse 26, 6300 Zug, Szwajcaria).

Wszystkie słowa „my”, „nas”, „nasze” lub „spółka” w niniejszej polityce oraz w powiadomieniu o
przystąpieniu odnoszą się do Coca-Cola HBC AG oraz – odpowiednio – do jej spółek zależnych.

Coca-Cola HBC jest zaangażowana w zapewnienie ochrony prywatności wszystkich
odwiedzających stronę www.youthempowered.pl oraz w ochronę wszelkich danych osobowych,
które możesz nam przekazać.

Niniejsze powiadomienie o polityce prywatności i plikach cookie ma na celu pomóc Ci zrozumieć
co robimy z wszelkimi danymi osobowymi, które od Ciebie otrzymujemy. Przekazując nam swoje
dane osobowe wyrażasz zgodę na nasze powiadomienie o polityce prywatności i plikach cookie
oraz zgadzasz się na gromadzenie, wykorzystywanie oraz ujawnianie Twoich danych osobowych
w sposób opisany w niniejszym powiadomieniu o polityce prywatności i plikach cookie. Jeśli nie
zgadzasz się z niniejszym powiadomieniem, prosimy o niepodawanie nam swoich danych
osobowych.

Czym są dane osobowe?
Dane osobowe to informacje identyfikujące osobę, zgodnie z obowiązującym prawem, takie jak
imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Dane, które od Ciebie pozyskujemy
Ogólnie rzecz ujmując, możesz odwiedzić niniejszą stronę bez informowania nas kim jesteś oraz
bez ujawniania jakichkolwiek informacji o sobie. Nasze serwery www gromadzą numery adresów
IP z przyczyn technologicznych, aby umożliwić ci połączenie z naszą platformą oraz skorzystanie
ze świadczonych usług, nie zaś adresy e-mail odwiedzających. Dodatkowo, istnieją części niniejszej
strony, w których może wystąpić konieczność zebrania danych osobowych w konkretnym celu,
takim jak przekazanie pewnych żądanych informacji oraz podczas rejestracji na naszej stronie.

Informacje takie gromadzimy za pomocą formularzy online oraz za każdym razem, gdy wysyłasz
nam swoje dane poprzez e-mail. Zgromadzone od Ciebie dane mogą obejmować Twoje imię i
nazwisko, numer telefonu, faksu lub adres e-mail, inne dane kontaktowe, wszelkie inne informacje
podawane w Twoim CV lub innych załączonych dokumentach, szczegóły dot. Twoich wizyt na
niniejszej stronie oraz informacje zbierane przez pliki cookie w tym również Twój adres IP i nazwę
domeny, wersję przeglądarki i systemu operacyjnego, dane o ruchu, lokalizacji, rejestry sieciowe i
inne dane komunikacyjne. Jeśli skontaktujesz się z nami, możemy przechowywać zapis tej
korespondencji. Możemy również poprosić Cię o wypełnienie ankiet, które wykorzystujemy w
celach badawczych.

Przekonasz się, że podawanie jakichkolwiek informacji poza tymi, które w uzasadniony sposób
pozwalają na świadczenie żądanych przez Ciebie usług, nie jest obowiązkowe.

Wykorzystanie gromadzonych danych
Źródłowe adresy IP odwiedzających, które gromadzimy, nie są używane do identyfikacji
użytkowników, lecz są zbierane w celu mierzenia liczby wizyt, średniego czasu spędzonego na
stronie, odwiedzonych podstron itp. Używamy tych danych do pomiarów związanych z
korzystaniem z naszej strony, aby udoskonalać jej zawartość.

Możemy również wykorzystywać podane przez Ciebie lub zgromadzone poprzez stronę dane
osobowe w następujących celach:
•
•

•

•
•

•
•

•
•

Rejestracja Ciebie jako użytkownika, stworzenie konta w celu przekazywania odpowiednich
informacji określonych powyżej w celu zawarcia z Tobą umowy
Świadczenie wszelkich usług, których od nas żądasz na podstawie umowy pomiędzy Tobą
a nami, takich jak sesje szkoleniowe online lub świadczone na miejscu oraz informowanie
Cię o planowanych sesjach
Przesyłanie – za Twoją zgodą – powiadomień e-mail o nowych materiałach szkoleniowych
zamieszczonych na naszej stronie lub ofertach pracy, którymi możesz być
zainteresowany/a
Dostarczenie Ci certyfikatu ukończenia materiału szkoleniowego na podstawie ustawień
systemowych
Odpowiadanie na Twoje zapytania lub przetwarzanie Twoich żądań związanych z Twoimi
danymi na podstawie umowy między Tobą a nami lub aby powziąć odpowiednie kroki na
Twoje żądanie przed zawarciem umowy
Administrowanie rejestrem subskrypcji zgodnie z naszym uzasadnionym interesem, aby
zapewnić satysfakcję użytkowników oraz korzystne dalsze działania
Zapewnienie prawidłowego działania naszej strony oraz najefektywniejszego sposobu
prezentacji naszej strony Tobie i Twojemu komputerowi, w zgodnie z naszym
uzasadnionym interesem zapewnienia satysfakcji klienta
Analizowanie danych zgodnie z naszym uzasadnionym interesem, aby rozwijać produkty,
usługi i systemy oraz aby rozumieć wymagania naszych użytkowników
Informowanie Cię – za Twoją zgodą – o zmianach w naszych usługach.

Polityka dotycząca plików cookie
Niniejsza strona korzysta z plików cookie, aby odróżnić Cię od innych użytkowników strony.
Pomaga nam to zapewnić wygodę korzystania podczas przeglądania naszej strony oraz ulepszać
naszą stronę.

Plik cookie jest małym plikiem składającym się z liter i liczb, który przechowujemy w Twojej
przeglądarce lub na dysku twardym Twojego komputera. Pliki cookie zawierają informacje, które
są przechowywane na dysku twardym Twojego komputera.

Pliki cookie związane z wydajnością
Typy plików cookie, które mogą być wykorzystywane na tej stronie:

1.

Analityka strony – wykorzystujemy Google Analytics do analizy użytkowania naszej strony. To
narzędzie analityczne wykorzystuje pliki cookie, które są małymi plikami tekstowymi
umieszczanymi na Twoim komputerze, aby gromadzić standardowe informacje rejestrowe
oraz anonimowe dane o zachowaniach odwiedzających. Dane zebrane w pliku cookie dot.
Twojego użytkowania strony (w tym Twój adres IP) przekazywane są do Google. Dane te są
następnie wykorzystywane do oceny użytkowania strony przez użytkownika oraz tworzenia
raportów statystycznych aktywności na stronie. Aby wypisać się ze śledzenia przez Google
Analytics na wszystkich stronach, odwiedź http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

2. Pliki Cookie określające Preferencje Formularzy (ang. template preference cookies) –
Ciasteczka te są konieczne na stronach mobilnych i pozwalają, aby strona wyglądała i mogła
być użytkowana w zamierzony sposób.

Pliki cookie Google Analytics
Nazwa Cel

Opis

_utma Trwały Wykorzystywany do odróżniania unikalnych użytkowników i sesji. Ten plik
cookie jest tworzony przy uruchomieniu biblioteki JavaScript i nie istnieją żadne
pliki _utma. Plik jest aktualizowany za każdym razem, gdy do Google Analytics
wysyłane są dane.
_utmb Trwały Wykorzystywany do wykrywania nowych sesji/wizyt. Ten plik cookie jest
tworzony przy uruchomieniu biblioteki JavaScript i nie istnieją żadne pliki
_utmb. Plik jest aktualizowany za każdym razem, gdy do Google Analytics
wysyłane są dane.
_utmt Trwały Cookie wykorzystywany do ograniczenia ilości żądań.
_utmz Trwały Przechowuje informacje o źródle odwiedzin lub kampanii, tłumacząc jak
użytkownik trafił na stronę. Ten plik cookie jest tworzony przy uruchomieniu
biblioteki JavaScript i jest aktualizowany za każdym razem, gdy do Google
Analytics wysyłane są dane.
_ga

Trwały Używany do rozróżniania użytkowników.

Funkcyjne pliki cookie

Nazwa

Cel

Opis

c-c-n

Sesja

Dostarcza naszemu systemowi monitorowania
globalnej wydajności 24/7 regionalnych statystyk,
aby zapewnić szybkie i sprawne ładowanie naszych
stron. Zawiera nazwę portalu, w którym się
zalogowano oraz numeryczny identyfikator
systemowy zalogowanego użytkownika. Nie zawiera
żadnych danych osobowych.

_accss

Sesja

Ten plik cookie jest wykorzystywany do
automatycznego odtwarzania kursu w odtwarzaczu
Curriculum Player. Plik ten pozwala na śledzenie

numeru Curriculum ID w odtwarzaczu Curriculum
Player i pozwala na odtworzenie kolejnego
przedmiotu do nauki. Zawiera numer GUID
Programu i Przedmiotu. Nie zawiera żadnych danych
osobowych.
anon_users_cart_cookie

Sesja

Ten plik cookie używany jest tymczasowo do
zapisywania przedmiotów umieszczonych w koszyku
zakupów przez anonimowego użytkownika.
Przedmioty są przenoszone do koszyka użytkownika
po zalogowaniu na jego indywidualne konto.
Wybrane przedmioty zniknęłyby z koszyka bez tego
pliku. Zawiera numer GUID przedmiotu. Nie zawiera
żadnych danych osobowych.

ASP.NET_SessionId

Sesja

Jest to domyślny plik cookie wymagany do ładowania
stron opartych o ASP. Bez tego pliku cookie nasza
strona nie będzie funkcjonowała. Zawiera unikalny
identyfikator sesji. Nie zawiera żadnych danych
osobowych.

c-n-s

Sesja

Ten plik cookie wymagany jest do wsparcia
szyfrowania zawartości plików i apletów Java, gdy
klient uruchamia zawartość poprzez http. Zawiera
nazwę portalu, przez który się zalogowano.

c-s

Sesja

Ten plik cookie wymagany jest do wsparcia
szyfrowania zawartości plików i apletów Java.
Zawiera nazwę portalu, przez który się zalogowano.
Plik wykorzystywany jest również do zapytań Flash.

CYBERU

Sesja

Ten plik cookie jest wykorzystywany do wspierania
przekroczenia czasu sesji z uwagi na nieaktywność.
Zawiera unikalny klucz sesji i adres URL.

CYBERU_lastculture

Trwały Ten plik cookie gwarantuje, że strona logowania i
– 10 dni wsparcia ładuje się w Twoim języku. Zawiera
informację o regionie (np. US) maszyny z której
wykonano połączenie.

CyberUErrorMessage

Sesja

Przenosi komunikat o błędzie ze strony źródłowej do
strony, która wyświetla błąd. Zawiera numer GUID

komunikatu o błędzie. Nie zawiera żadnych danych
osobowych.
loginCyberU_LogoutRedirectUrl Trwały Ten plik cookie zawiera adres URL przekierowania
– 60 dni stosowanego po przekroczeniu czasu sesji.
QS_COOKIE_ENC

Sesja

Ten plik cookie wymagany jest do szyfrowania ciągu
zapytań, gdy użytkownik jest wylogowywany z sesji,
tak aby link ReturnUrl mógł prowadzić do tej samej
strony i zostać prawidłowo odszyfrowany. Zawiera
osiem pierwszysch znaków numeru ID sesji. Nie
zawiera żadnych danych osobowych.

SessionGuid

Sesja

Zawiera unikalny identyfikator sesji. Chroni przed
atakami z wykorzystaniem stałych identyfikatorów
sesji. Nie zawiera żadnych danych osobowych.

csod_help

Sesja

sails.sid
wm-cdplay
wm-ds-b
wm-ds-lb
wm-ds-lbp
wm-dmn

wm-ds-lfb
wm-ds-s

Strona
trzecia

AppLearn

Sesja
Sesja

Bufor audytu

Sesja
Sesja
Sesja
Trwały
–
1
dzień
Sesja

Przechowuje domenę

Trwały Wymuszenie wygenerowania numeru guid
– 10 lat użytkownika

wm-fgug
wm-po-p
wm-po-q
wm-po-r
wm-prsst
wm-ssn

Sesja

Właściciel hasła

Sesja

Właściciel hasła

Sesja

Właściciel hasła

Sesja

Przebieg – aktualny stan

Sesja

Aktualny nr ID sesji

Trwały Nr guid użytkownika końcowego
– 10 lat

wm-ueug

Sesja

wm-ueuT

Ostatnio audytowany użytkownik końcowy

Większość przeglądarek WWW informuje użytkownika, gdy ten otrzymuje plik cookie i daje mu
możliwość odmówienia przyjęcia pliku. Odmowa przyjęcia pliku cookie może w niektórych
przypadkach

uniemożliwiać

użytkowanie,

negatywnie

wpłynąć

na

wyświetlanie

lub

funkcjonowanie naszej strony lub niektórych jej elementów lub funkcji.

Istnieje wiele sposobów zarządzania plikami cookie. W celu uzyskania informacji na temat tych
funkcji należy odnieść się do instrukcji przeglądarki lub ekranu pomocy. Przykładowo, w Internet
Explorerze, w zakładce Narzędzia/Opcje internetowe/ Bezpieczeństwo i Prywatność, istnieje
możliwość dostosowania przeglądarki do własnych oczekiwań. W przypadku użytkowania różnych
komputerów w różnych lokalizacjach upewnij się, że każda z przeglądarek odpowiada Twoim
preferencjom dot. plików cookie.

Niektóre nowoczesne przeglądarki posiadają możliwość analizy polityki prywatności strony i
pozwalają użytkownikowi na jej kontrolowanie zgodnie z potrzebami prywatności. Funkcjonalność
ta zwana jest „P3P” (Privacy Preferences Platform).

Możesz w łatwy sposób usunąć wszelkie zainstalowane pliki cookie w folderze plików cookie Twojej
przeglądarki. Na przykład, korzystając z Eksploratora Windows:

•
•
•
•
•
•
•

Otwórz „Eksplorator Windows”
Kliknij w przycisk wyszukiwania w pasku narzędziowym
Wpisz „cookie” w oknie dialogowym dla „folderów i plików”
Wybierz „Mój Komputer” w oknie „Szukaj w”
Wybierz „szukaj”, kliknij dwukrotnie w ikony odnalezionych folderów
Wybierz dowolny plik cookie
Wciśnij przycisk „Delete” na klawiaturze

Jeśli nie używasz Eksploratora Windows, należy wybrać „cookies” w funkcji pomocy, aby uzyskać
informacje dotyczące położenia folderu plików cookie.

Oświadczenia
Informacje, które nam przekazujesz, będą przechowywane w zabezpieczonej klatce w Equinix data
center w Slough (w pobliżu Londynu, Wielka Brytania) i mogą być przekazywane naszym
pracownikom pracującym poza Wielką Brytanią oraz stronom trzecim, partnerom biznesowym,
organom rządowym, organom ścigania, następcom prawnym w prowadzonej przez nas
działalności oraz dostawcom, którzy przetwarzają w naszym imieniu dane, z których niektórzy
posiadają siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a którzy działają na naszą rzecz
dla celów i w oparciu o uzasadnienia określone niniejszą polityką. Zapasowa kopia do odtworzenia
w przypadku awarii znajduje się w zabezpieczonej klatce w Equinix data center w Manchesterze w
Wielkiej Brytanii.

W celu dostarczania naszych usług może nastąpić konieczność przekazania Twoich danych innym
firmom w ramach grupy Coca-Cola HBC oraz stronom trzecim dostarczającym na naszą rzecz usług
przetwarzania danych. Przekazując nam dane osobowe, zgadzasz się na takie przekazanie.

Jako, że Coca-Cola HBC działa w wielu krajach, możemy chcieć przenieść Twoje dane osobowe do
innych krajów, w tym krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EEA). Niemniej jednak,
w możliwym stopniu zawsze staramy się zapewnić, żeby Twoje dane osobowe objęte były takim
samym stopniem ochrony, jak gdyby pozostawały w EEA, wraz ze staraniami, aby zapewnić ich
bezpieczeństwo oraz użytkowanie wyłącznie w zgodności z naszymi instrukcjami i w uzgodnionym
celu (celach).

Możemy przekazywać zbiorcze informacje dot. korzystania z naszej strony stronom trzecim,
jednak informacje takie nie będą zawierały danych pozwalających Cię zidentyfikować.

Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania Twoich danych osobowych zgodnie z wymogami prawa
lub jeśli uznamy takie ujawnienie za niezbędne do dochodzenia naszych praw i/lub w zgodności z
postępowaniem sądowym, nakazem sądu, żądaniem organu regulacyjnego lub w innym procesie
prawnym, któremu będziemy podlegać.

Jeśli nie będą tego wymagać przepisy prawa, nie będziemy w żaden inny sposób przekazywać ani
sprzedawać przekazanych nam przez Ciebie danych bez Twojej zgody.

Jeśli nasze przedsiębiorstwo wejdzie w spółkę joint venture lub zostanie połączone z innym
przedsiębiorstwem, Twoje dane zostaną ujawnione nowym partnerom biznesowym lub
właścicielom.

Użytkownicy w wieku 18 lat oraz młodsi
Jeśli masz 18 lat lub mniej, prosimy o uzyskanie zgody rodzica lub opiekuna przed przekazaniem
nam jakichkolwiek danych osobowych. Użytkownikom, którzy nie posiadają takiej zgody, nie
wolno przekazywać nam danych osobowych.

Inne strony
Nasza strona zawiera łącza do innych witryn poza naszą kontrolą i nieobjętych niniejszym
powiadomieniem o prywatności i polityce plików cookie. Jeśli przejdziesz do innych stron za
pomocą podanych łączy, operatorzy tych stron mogą gromadzić dane o Tobie, które mogą być
wykorzystane zgodnie z ich polityką prywatności, która może różnić się od naszej. Zachęcamy do
zapoznawania się ze z powiadomieniami o polityce prywatności oraz plikach cookie wszystkich
stron, które są wymienione oraz których linki podane są na naszej stronie.

Bezpieczeństwo gromadzonych danych
i przechowywanie danych
Stosujemy rygorystyczne fizyczne, administracyjne i elektroniczne środki bezpieczeństwa, aby
chronić Twoje dane przed dostępem nieupoważnionych osób oraz przed bezprawnym
przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem oraz uszkodzeniem gdy dane są online.
Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak to konieczne w celu osiągnięcia celu ich
zgromadzenia, a następnie będziemy przechowywać je tak długo, jak wymaga tego prawo. Więcej
informacji o przechowywaniu informacji – patrz: [polityka przechowywania danych kraju].

Wyłączenie odpowiedzialności
Mając na uwadze, że Coca-Cola HBC AG stosuje uzasadnione środki ochrony przeciwko wirusom i
innej szkodliwej zawartości, charakter Internetu powoduje, że niemożliwym jest zapewnienie, że
Twój dostęp do strony będzie nieprzerwany oraz bezbłędny, ze względu na Twoją
odpowiedzialność za poziom bezpieczeństwa Twojego punktu dostępu (komputer/ laptop i
urządzenie mobilne) oraz Twojego łącza internetowego. Zdecydowanie zalecamy dostęp do naszej
platformy z zaufanego, znanego punktu dostępu oraz łącze internetowe chronione za pomocą
rozwiązania przeciw złośliwemu oprogramowaniu/wirusom.

Dostęp do danych, ich aktualizacja
i usuwanie
Posiadasz prawo do wglądu do Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas; możesz
wprowadzić wszelkie niezbędne zmiany aktualizujące Twoje dane osobowe aby upewnić się, że są
one aktualne lub usunąć Twoje dane osobowe przechowywane przez nas za pomocą tego łącza.
Możesz również poinformować nas, jeśli chcesz ograniczyć lub sprzeciwić się przetwarzaniu
Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas. W takim wypadku prosimy o kontakt przy
użyciu danych kontaktowych podanych w części Skontaktuj się z nami Posiadasz również prawo
do przekazania Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas innemu, wybranemu
przez Ciebie dostawcy usług.

Wycofanie zgody
W przypadku jeśli poprosiliśmy o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych
przechowywanych przez nas, możesz wycofać taką zgodę w dowolnym czasie, bez naruszenia
legalności przetwarzania danych na podstawie zgody przed wycofaniem. W takim wypadku
prosimy o kontakt przy użyciu danych kontaktowych podanych w części Skontaktuj się z nami.

Skarga
Przysługuje Ci prawo do złożenia skargi w krajowym organie ds. ochrony danych poprzez przesłanie
jej do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skontaktuj się z nami
Jeśli masz jakiekolwiek uwagi, zapytania lub prośby związane z wykorzystywaniem Twoich danych
osobowych lub jakiekolwiek pytania związane z niniejszym powiadomieniem dot. polityki
prywatności i plików cookie, prosimy o kontakt pod następującym adresem e-mail:
DataProtectionOffice@cchellenic.com. Jesteśmy otwarci na Twoje pytania i sugestie dotyczące
naszego powiadomienia o prywatności o plikach cookie.

Zmiany w niniejszej Polityce
Prosimy o sprawdzanie niniejszego powiadomienia o prywatności i plikach cookie okresowo, w celu
uzyskania informacji o zmianach. Niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo
aktualizowana bez wcześniejszego powiadomienia, tak aby odzwierciedlała zmiany w naszych
praktykach postępowania z informacjami online. W przypadku istotnych zmian w naszej Polityce
prywatności i plików cookie powiadomimy Cię za poprzez zamieszczenie wyraźnego
powiadomienia na niniejszej Stronie oraz u góry Polityki podamy datę ostatniej aktualizacji.

