
Dodatkowe informacje dotyczące profilowania z 
wykorzystaniem wzorców zachowań 

Informacje udostępnione w niniejszym dokumencie są związane z Polityką prywatności Platformy 
Stypendia Santander i stanowią jej uzupełnienie.  

Universia udostępnia niniejsze informacje, umożliwiając Użytkownikom bardziej szczegółowe 
zapoznanie się z funkcjonowaniem automatycznego systemu niezbędnego do tego 
przetwarzania, to znaczy profilowania w celu wykorzystania go do tworzenia wzorców 
zachowań, które służą do sugerowania produktów i udzielania spersonalizowanych 
rekomendacji. 

Narzędzie w sposób automatyczny dokonuje analizy wzorców zachowań Użytkowników Portalu 
i w ramach samego Portalu umożliwia przedstawianie im rekomendacji i sugestii dotyczących 
nabycia jego własnych produktów i/lub usług, które - zgodnie z powyższymi wzorcami zachowań 
oraz informacją wygenerowaną przez Użytkowników w Portalu - mogą być lepiej dopasowane 
do ich zainteresowań. Oferowane produkty i usługi dotyczą stypendiów, kursów i innych 
ważnych treści z samego Portalu. 

Wspomniane narzędzie wykorzystuje sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencja to zdolność 
maszyn do wykazywania zdolności podobnych do ludzkich, takich jak rozumowanie, uczenie się 
i kreatywność. Dokładnie zaś, technologia ta składa się z inteligentnych systemów i narzędzi 
technologicznych, które w oparciu o zaczerpnięte informacje są w stanie generować treści, 
prognozy, rekomendacje lub decyzje w celu interakcji ze środowiskiem, dla którego została 
opracowana.    

I tak, wykorzystując to narzędzie Universia zamierza określić różne modele rekomendacji, które 
dostosowywałyby wyszukiwania i doświadczenia Użytkowników przeglądających Portal, według 
następujących wzorców: 

 

1. Rekomendacje w oparciu o «najczęściej widziane»: algorytm popularności rekomenduje 
najpopularniejsze produkty lub usługi w oparciu o dane o aktywności Użytkowników w 
Portalu. W przypadku Użytkownika, który nie jest zarejestrowany i nie zaakceptował 
analitycznych i reklamowych plików cookie Portalu, wyświetlą się rekomendacje w 
oparciu o ten model, czyli zalecenia ogólne, których podstawą są zbiorcze i statystyczne 
informacje o aktywności Użytkowników (zarejestrowanych i niezarejestrowanych), 
którzy odwiedzają i przeglądają Portal.  
 

2. Rekomendacje w oparciu o «ponieważ widziałeś»: ten algorytm wykorzystuje dane o 
ewentualnych interakcjach Użytkownika z określonym produktem, aby rekomendować 
mu usługi podobne do odwiedzanych.  
 

3.  Rekomendacje, które «mogą cię zainteresować»: odniesieniem dla algorytmu 
wykorzystywanego w tym modelu rekomendacji są dane i informacje o zachowaniu oraz 
interakcjach Użytkowników w przypadku sugestii produktów i usług oferowanych im w 
Portalu.  
 

4. Niestandardowy ranking elementów: ten algorytm generuje niestandardowe 
klasyfikacje elementów. Niestandardowa klasyfikacja elementów to lista 
rekomendowanych elementów, które są selekcjonowane dla konkretnego Użytkownika 
z uwzględnieniem otrzymanych na temat jego osoby informacji. Jest to użyteczne przy 
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wyświetlaniu wyników wyszukiwania, promocji lub wyselekcjonowanych list, które są 
dostosowywane do Użytkownika, kiedy realizuje wyszukiwania w Portalu.  

Aby narzędzie i modele rekomendacji dotyczące opcji drugiej, trzeciej lub czwartej działały, 
muszą zostać spełnione następujące warunki:   

• Użytkownik musi mieć status “Użytkownika zarejestrowanego” na Portalu, gdzie będą 
wyświetlane rekomendacje dla niego. 

• Użytkownik musi zaakceptować analityczne i reklamowe pliki cookie za pośrednictwem 
panelu ustawień plików cookie udostępnianego w Portalu. 

• Użytkownik w dowolnym czasie może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego 
danych osobowych w takim celu, wysyłając wniosek o skorzystanie z prawa sprzeciwu 
na adres e-mail derechosarcobecas@universia.net. , zgodnie z zapisami punktu 6 
Polityki prywatności.  

 Jak już zostało to wskazane powyżej, w przypadku niespełnienia tych wymogów, 
domyślnie zostanie zastosowany model rekomendacji opisany w opcji pierwszej, w której 
Universia nie będzie przetwarzać danych osobowych, a jedynie wykorzysta informacje 
zbiorcze i statystyczne. W takim przypadku Użytkownik zobaczy wyłącznie sugestie 
ogólne dotyczące produktów oferowanych na Portalu. 

Do określenia modeli rekomendacji i automatycznego profilowania Użytkowników narzędzie 
wykorzysta wyłącznie informacje pochodzące z wewnętrznych źródeł portalu Universia. Kiedy 
mówimy o źródłach wewnętrznych, oznacza to, że dane osobowe, które będą przetwarzane 
przez Universia z wykorzystaniem narzędzia, są danymi uzyskanymi i przetwarzanymi 
bezpośrednio w systemach Administratora danych.  

W tym sensie, jak zaznaczono w Polityce prywatności, za pośrednictwem wymienionego 
narzędzia będą przetwarzane następujące informacje: (i) dane osobowe i informacje 
wygenerowane przez Użytkowników Portalu: imię, nazwisko, kraj zamieszkania, adres e-mail, 
data urodzenia, życiorys, dane dotyczące wykształcenia lub kwalifikacji; (ii) dane osobowe 
uzyskane z identyfikatorów internetowych, takich jak analityczne i reklamowe pliki cookie: 
informacje związane z przeglądaniem i korzystaniem z Portalu (adres IP, rejestracja w 
Programach, uczestnictwo i interakcje w Społecznościach lub treści oznaczone jako ulubione, 
nawyki przeglądania za pomocą plików cookie). 

Zgodnie z zasadą dotyczącą przechowywania danych, na podstawie której dane nie powinny być 
przechowywane dłużej niż jest to konieczne do przetwarzania danych osobowych, Universia 
będzie przetwarzać informacje osobowe użytkowników zgodnie z kryteriami przechowywania 
wskazanymi w punkcie 4 Polityki prywatności. 
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