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Właścicielem i administratorem strony internetowej Generatora Wniosków oraz Umów Stypendialnych 
jest firma Cyber Security Lab Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Nowy Kisielin - A. 
Wysockiego 8 (66-002 Zielona Góra), NIP: 973 107 51 87, REGON: 387841774, KRS: 0000876938. 
 
 

Dane o charakterze nieosobowym 
Cyber Security Lab Sp. z o. o. jest zobowiązana do ochrony prywatności strony internetowej Generatora 
Wniosków oraz Umów Stypendialnych (dalej: strona www). Wykorzystuje ona mechanizm tzw. „cookies” 
(ciasteczka). 
 
Pliki cookies stosowane na stronie www nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. 
Pliki cookies wykorzystywane są do podtrzymania sesji między przeglądarką, a stroną www (pliki cookies 
usuwane są po zamknięciu przeglądarki). 
 
Czym są pliki cookies? 
Cookies to niewielkie porcje informacji, zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Dzięki cookies strony 
internetowe pamiętają Twoje preferencje. 
 
W jaki sposób można zarządzać plikami cookies? 
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy 
zwrócić uwagę iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych może utrudnić korzystanie ze strony 
www, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z niej. 
 
Odnośniki do innych stron 
Strona www może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Cyber Security Lab Sp. z o. o. nie 
ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. 
Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności ustaloną na nich. 
Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko systemu informatycznego Generatora Wniosków oraz Umów 
Stypendialnych. 
 
Statystyki Google Analytics 
Ruch na stronie www jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie 
danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz 
się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych. 
 
Zmiany 
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie 
modyfikacje do powyższych informacji. 
 


