Załącznik nr [3] do Regulaminu Platformy internetowej Rodzicowo.pl
„Polityka prywatności”

§1
Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania oraz sposoby ochrony
danych, w tym danych osobowych osób, korzystających z Platformy internetowej
Rodzicowo.pl.
2. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu Platformy internetowej
Rodzicowo.pl i jest jego integralną częścią.
3. Terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności pisane wielką literą należy rozumieć
zgodnie z ich definicjami określonymi w Regulaminie Platformy internetowej
Rodzicowo.pl.
4. W ramach działalności Platformy zbierane, przetwarzane i wykorzystywane są dane
Użytkowników. Dane te są pozyskiwane w następujący sposób:
1) przez dobrowolne podawanie danych i informacji przez Użytkowników w
szczególności w Formularzu rejestracji, Formularzu Zamówienia, Formularzu
Wpisu, Kalendarzu;
2) przez zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkowników plików cookies.
5. W ramach działalności Platformy zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP
Użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony
internetowej, z której Użytkownik został przekierowany do Platformy, rodzaju
oprogramowania z którego korzysta Użytkownik. Informacje te będą wykorzystywane
dla celów administrowania Platformą.
6. Na Platformie mogą znajdować się linki do innych stron internetowych odsyłających w
szczególności do stron internetowych zarządzanych przez Użytkowników
Sprzedających, które działają niezależnie od Platformy i nie są kontrolowane przez
Organizatora. Strony internetowe, o których mowa w zdaniu poprzednim mogą
zawierać odrębne od niniejszej Polityki prywatności zasady ochrony danych osobowych,
z którymi Użytkownik powinien zapoznać się wcześniej przed odwiedzeniem
jakiejkolwiek strony internetowej na podstawie linków zamieszczonych na Platformie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za informacje, które są dostarczane za
pomocą tych stron internetowych albo są gromadzone za ich pośrednictwem.
§2
Dane osobowe Użytkowników
1.

Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w ramach
działalności Platformy jest Organizator Platformy internetowej Rodzicowo.pl, którym
jest Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach
przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000660018, NIP: 9591982926,
REGON: 366397324.
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8.
9.

Organizator zapewnia, że wszelkie dane osobowe uzyskiwane przez niego o
Użytkownikach są zbierane dla celów oznaczonych w niniejszej Polityce Prywatności i
Regulaminie oraz, że są przetwarzane zgodnie z prawem, a w szczególności zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
W ramach działalności Platformy przetwarzane są dane osobowe Użytkowników podane
przez nich w Formularzu rejestracji, Formularzu Zamówienia lub Formularzu Wpisu,
Kalendarzu, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres wysyłki Produktów lub
miejsca świadczenia Usług (o ile miejsce wykonania Usługi ma zostać wyznaczone
przez Użytkownika Kupującego), lokalizacja Użytkownika, adres e-mail, numer
telefonu (jeżeli został podany przez Użytkownika), hasło, dane dzieci, rok urodzenia,
wiek dzieci, miejscowość, a także adres IP.
Zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego checkboxu zawierającego zgodę na
otrzymywanie, na podany przez Użytkownika numer telefonu, wiadomości tekstowych
„SMS” dotyczących wykonania Umowy sprzedaży oraz dotyczących wykonania Usług
świadczonych drogą elektroniczną obejmujących np. przypomnienia generowane z
Kalendarza o zbliżających się terminach zarezerwowanych Usług oznacza również
wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora numeru telefonu jako danej
osobowej. Wyrażenie zgody na otrzymywanie ww. wiadomości SMS jest związane z
udzieleniem zgody na udostępnienie danych osobowych w zakresie i dla celów
określonych powyżej przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu świadczącego usługę
wysyłania wiadomości tekstowych „SMS”.
Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje w celu:
1)realizacji Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
2)realizacji wysyłania wiadomości SMS, o których mowa w ust. 4 powyżej,
3)realizacji przez Użytkowników Sprzedających Umów sprzedaży,
4)realizacji usług Kalendarza,
5)skontaktowania się z Użytkownikiem zgłaszającym uwagi lub zastrzeżenia do
funkcjonowania Platformy, w tym skorzystania z pomocy technicznej przy
korzystaniu z funkcjonalności Platformy,
6)działań marketingowych Organizatora,
7)egzekwowania przestrzegania Regulaminu Platformy Rodzicowo.pl.
Podanie danych, o których mowa w niniejszym paragrafie, jest dobrowolne, ale
niezbędne w celu dokonania rejestracji i założenia Konta na Platformie, dodania Wpisu
lub Produktu do wyświetlania przez Organizatora na Platformie, złożenia zamówienia
oraz zawarcia i realizacji zawieranych za pośrednictwem Platformy Umów sprzedaży,
korzystania z usług Kalendarza.
Organizator może udostępnić dane osobowe Użytkowników, o których mowa w ust. 3 i
4 dla celów realizacji Umów sprzedaży innym podmiotom, z którymi za pośrednictwem
Platformy Rodzicowo.pl Użytkownik zawiera Umowę sprzedaży z zastrzeżeniem, że
dane te nie mogą być wykorzystywane lub ujawniane przez te podmioty dla celów
innych niż dla celów realizacji Umów sprzedaży, chyba że obowiązek ujawnienia
wynika z właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Organizator zapewnia ochronę udostępnionych przez Użytkowników danych
osobowych.
Organizator, w zakresie, w jakim nie narusza przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych lub ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, uprawniony jest do
przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach marketingu bezpośredniego
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świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej.
10. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych
osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia,
jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z
naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego
zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w
art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Organizator zamierza
przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych lub przekazać je innemu
administratorowi danych. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może
kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
pisemnie na adresy określone w Regulaminie Platformy internetowej Rodzicowo.pl.
11. Organizator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne
zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń
oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed
ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
§3
Pliki cookies
1. W ramach działalności Platformy są używane niewielkie pliki zwane „cookies”. Pliki te
są zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika. Przez używanie plików
cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez
Operatora lub podmioty z nim współpracujące.
2. Pliki cookies mogą być:
1) plikami sesyjnymi, co oznacza, że są używane do momentu opuszczenia Platformy
przez Użytkownika, lub do momentu zamknięcia przez niego przeglądarki
internetowej;
2) plikami stałymi, co oznacza, że pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas
określony w ich parametrach lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
3. Pliki cookies mogą być używane m.in. w następujących celach:
1) umożliwienia korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także
dokonania rezerwacji lub zakupu Produktów lub Usług;
2) zapamiętania Produktów lub Usług dodanych do elektronicznego koszyka;
3) zbierania informacji o sposobie korzystania przez Użytkowników z Platformy;
4) zapamiętania wybranych przez Użytkowników ustawień strony internetowej;
5) monitorowania ruchu Użytkowników na Platformie, opracowania statystyk
korzystania z Platformy.
4. Używanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu
Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
5. W ramach działalności Platformy mogą być stosowane również pliki cookies podmiotów
zewnętrznych pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców
usług współpracujących z Organizatorem.
6. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie
plików cookies w urządzeniach końcowych Użytkowników. Ustawienia te mogą jednak
zostać samodzielnie zmienione przez Użytkowników.
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7. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera
za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W przypadku skorzystania z tej opcji
złożenie zamówienia może okazać się jednak niemożliwe.
8. Zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne abonent lub użytkownik
końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu
do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym
abonenta lub użytkownika końcowego również za pomocą ustawień oprogramowania
zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu
końcowym lub konfiguracji usługi. W przypadku zatem gdyby Użytkownik nie chciał
wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
9. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików
Cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej
przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi
adresami stron internetowych:
1) przeglądarka Firefox;
2) przeglądarka Chrome;
3) przeglądarka Internet Explorer;
4) przeglądarka Microsoft Edge;
5) przeglądarka Opera;
6) przeglądarka Safari;
10. Witryny Platformy korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron
internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Szczegółowe cele, do których Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem http: //www. google. com/intl/pl/policies/privacy/
key-terms/#toc-terms-cookie.
§4
Postanowienia końcowe
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres emailowy Administratora danych: kontakt@rodzicowo.pl
Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.
Data: 05.04.2018
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