POLITYKA PRYWATNOŚCI
Jakub Sosiński, Tomasz Cyranik, NATURAL QUELLE S.C
ul. Popiela 16a
61-615 Poznań
NIP: 972 115 88 36

ze względu na realizowanie pełnego prawa do prywatności wszystkich Użytkowników i
Użytkowników niezarejestrowanych, a także celem zagwarantowania zgodnego z prawem oraz
przejrzystego przetwarzania powierzonych danych osobowych, zostaje wprowadzony niniejszy
dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności ma na celu przybliżenie zasad
przetwarzania danych osobowych.

I
DEFINICJE
1. Administrator Jakub Sosiński, Tomasz Cyranik, NATURAL QUELLE S.C
ul. Popiela 16a
61-615 Poznań
NIP: 972 115 88 36

2. Dane osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, dane o lokalizacji,
identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby
fizycznej.
3. Regulamin - regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach portalu HelloDogs.pl.
4. Użytkownik - każda osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 16 rok życia, dokonała
rejestracji Konta w Portalu i korzysta z Usług świadczonych przez Administratora.
5. Użytkownik niezarejestrowany - każda osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 16 rok życia,
nieposiadająca Konta w Portalu.
6. Portal - serwis internetowy należący do Administratora i przez niego prowadzony pod adresem:
info@hellodogs.pl, w ramach którego Administrator świadczy Usługi.
7. Usługa - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz
Użytkownika wyszczególnione w Regulaminie.
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8. Konto - przestrzeń w Portalu utworzona dla Użytkownika w ramach Portalu po wykonaniu
procesu rejestracji, umożliwiająca korzystanie z usług Portalu, w szczególności uprawniająca
Użytkownika do zamieszczania i prezentowania Treści w Portalu widocznych dla innych
Użytkowników, Użytkowników niezarejestrowanych oraz Placówek.
9. Profil - zbiór ujawnionych informacji zamieszczony przez Użytkownika w ramach Portalu,
dotyczący Psa Użytkownika, posiadający unikalny adres internetowy.
10. Treści - zdjęcia, komentarze, opinie oraz pozostałe informacje dobrowolnie zamieszczane przez
Użytkownika na Portalu.
11. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
12. Newsletter - Usługa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem adresu e-mail, która
umożliwia Użytkownikom i Użytkownikom niezarejestrowanym automatyczne otrzymywanie
od Usługodawcy informacji handlowych mogących w szczególności obejmować informacje
dotyczące produktów, ofert, nowych Placówek zarejestrowanych na Portalu, a także pozostałe
informacje ze sfery edukacyjnej zawierające w szczególności informacje branżowe, porady
dotyczące opieki, pielęgnacji, wychowania pupila, bądź informacje związane z funkcjonowaniem
Portalu.
13. Placówka - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna bądź inna
jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przedmiot działalności gospodarczej
powiązany jest z tematyką Portalu w szczególności pielęgnacją, zdrowiem, szkoleniem Psów etc.
II
DANE ADMINISTRATORA
1. Administratorem danych jest
Jakub Sosiński, Tomasz Cyranik, NATURAL QUELLE S.C
ul. Popiela 16a
61-615 Poznań
NIP: 972 115 88 36

2. Wszelkich informacji związanych z ochroną danych osobowych Administrator udziela pod
adresem e-mail info@hellodogs.pl

III
PRZETWARZANIE DANYCH
-cele i podstawy prawne2

Ze względu na fakt, że Administrator w związku ze świadczeniem Usług zbiera dane osobowe na
kilku płaszczyznach, poniżej zostały wyodrębnione poszczególne kategorie przetwarzanych przez
Administratora danych wraz ze wskazaniem celu przetwarzania oraz podstawy prawnej. Powyższe
wyszczególnienie ma na celu przejrzyste przedstawienie Użytkownikom, Użytkownikom
niezarejestrowanym i Placówkom zasad przetwarzania danych.
IIIa
REJESTRACJA KONTA
1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników podane w procesie rejestracji takie jak:
imię i nazwisko, adres e-mail oraz wiek zarówno przy wypełnieniu formularza rejestracyjnego
jak również przy rejestracji Konta za pośrednictwem serwisu zewnętrznego - Facebook.
2. Administrator, w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika w procesie rejestracji,
przetwarza podane dobrowolnie przez Użytkownika dane takie jak: imię, rasa, płeć i wiek
swojego czworonoga, zdjęcia.
3. Celem przetwarzania danych jest wykonanie zawartej umowy o świadczenie usług
elektronicznych, w szczególności związanych z prowadzeniem Konta i jego bieżącą obsługą.
4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który stanowi, że przetwarzanie
danych jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do wykonania umowy.
5. Podanie danych wskazanych w ust. 1 jest wymagane w celu rejestracji Użytkownika i założenia
mu Konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości prawidłowego zakończenia procesu
rejestracji.
6. Podanie danych wskazanych w ust. 2 jest dobrowolne, a ich podanie jest równoznaczne z
wyrażeniem przez Użytkownika dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie. W takim przypadku
podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który stanowi, że przetwarzanie
danych jest zgodne z prawem, gdy została wyrażona dobrowolna i wyraźna zgoda.
IIIb
UDOSKONALANIE PORTALU - ANALITYKA I STATYSTYKA
1. Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące aktywności Użytkowników i Użytkowników
niezarejestrowanych takie jak: informacje o urządzeniu, lokalizacji, o adresie IP, dane dotyczące
przeglądarki czy systemu operacyjnego.
2. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie przez Administratora procesów analitycznych i
statystycznych zmierzających do udoskonalania funkcjonalności świadczonych przez
Administratora Usług, a także dla ułatwiania korzystania przez Użytkowników, Użytkowników
niezarejestrowanych i Placówek z usług Portalu.
3. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który stanowi, że przetwarzanie
danych jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów Administratora.
IIIc
DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
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1. W zależności od rodzaju roszczenia powstałego w związku z wykonywaniem umowy o
świadczenie Usług, Administrator przetwarza te dane osobowe podane przez Użytkownika,
Użytkownika niezarejestrowanego bądź Placówkę, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń.
2. Celem przetwarzania danych jest ochrona przysługujących Administratorowi praw polegających
na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń, bądź na obronie przed roszczeniami przed sądami i innymi
organami państwowymi.
3. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który stanowi, że przetwarzanie
danych jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów Administratora.
IIId
MARKETING
1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, Użytkownika niezarejestrowanego, bądź
Placówki w związku z działaniami marketingowymi.
2. Celem przetwarzania danych są działania marketingowe takie jak informowanie o
funkcjonowaniu Portalu, kierowanie informacji handlowych i reklamowych, bądź wysyłanie
informacji - Porad znajdujących się na Portalu .
3. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który stanowi, że przetwarzanie
danych jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów Administratora.
4. Ponadto, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile
Administratora prowadzone w mediach społecznościowych takich jak: Facebook, Instagram.
Dane te są przetwarzane tylko i wyłącznie w związku z prowadzeniem fanpage przez
Administratora w celu informowania Użytkowników, Użytkowników niezarejestrowanych, bądź
Placówek o jego aktywności, a także w celu promowania swoich usług czy produktów. Podstawą
prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych jest
zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów Administratora, polegające w tym przypadku na promowaniu własnej marki.
IIIe
NEWSLETTER
1. W przypadku wyrażenia zgody na Newsletter Administrator przetwarza dane osobowe
Użytkownika, Użytkownika niezarejestrowanego, bądź Placówki, w szczególności adres e-mail.
2. Celem przetwarzania danych jest świadczenie Usług przez Administratora w postaci wysyłki
Newslettera.
3. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który stanowi, że przetwarzanie
danych jest zgodne z prawem, gdy została wyrażona dobrowolna i wyraźna zgoda.
4. Wyrażona przez Użytkownika i Użytkownika niezarejestrowanego zgoda na przetwarzanie
danych może zostać w każdej chwili cofnięta, co nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem
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IIIf
FORMULARZ KONTAKTOWY
1. Administrator umożliwia Użytkownikom, Użytkownikom niezarejestrowanym bądź Placówkom
na skontaktowanie się z Administratorem za pośrednictwem elektronicznego formularza
kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania niezbędnych danych osobowych
m.in. imienia i nazwiska, adresu e-mail umożliwiających Administratorowi skontaktowanie się z
Użytkownikiem, Użytkownikiem niezarejestrowanym, bądź Placówką w celu udzielenia
odpowiedzi na zadane pytanie.
2. Administrator, w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika, Użytkownika
niezarejestrowanego, bądź Placówkę, przetwarza inne dane osobowe Użytkownika,
Użytkownika niezarejestrowanego, bądź Placówkę podane w formularzu kontaktowym celem
usprawnienia udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a także ułatwiające kontakt z
Użytkownikiem, Użytkownikiem niezarejestrowanym, bądź Placówką.
3. Celem
przetwarzania
danych
jest
identyfikacja
Użytkownika,
Użytkownika
niezarejestrowanego, bądź Placówki, w przypadku skierowania do Administratora pytania za
pośrednictwem formularza kontaktowego w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu i
odpowiedzi na zadane pytanie.
4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który stanowi, że przetwarzanie
danych jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do wykonania umowy.
5. Podanie danych wskazanych w ust. 1 jest wymagane dla przyjęcia i obsługi otrzymanego pytania,
a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi.
6. Podanie danych wskazanych w ust. 2 jest dobrowolne, a ich podanie jest równoznaczne z
wyrażeniem przez Użytkownika, Użytkownika niezarejestrowanego, bądź Placówkę
dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie. W takim przypadku podstawę prawną przetwarzania
stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem,
gdy została wyrażona dobrowolna i wyraźna zgoda.
IV
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Użytkownika, Użytkownika niezarejestrowanego, bądź Placówki będą
przechowywane przez okres świadczenia usług, w tym przez okres posiadania Konta w Portalu
bądź w związku z realizacją celów marketingowych.
2. Dane osobowe Użytkownika niezarejestrowanego przechowywane będą przez okres
odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzenia Użytkowników niezarejestrowanych
plików cookies. Natomiast w przypadku Użytkownika niezarejestrowanego korzystającego z
Usługi Newslettera dane przechowywane będą przez okres świadczenia Usługi Newslettera.
3. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownika
niezarejestrowanego, bądź Placówki dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofana
wyrażonej zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Cofnięcie zgody może nastąpić w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych
danych przez Administratora.
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4. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów
administratora, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane osobowe będą przechowywane
do czasu zgłoszenia przez Użytkownika, Użytkownika niezarejestrowanego , bądź Placówkę
skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
5. W przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, okres
przetwarzania danych może zostać przedłużony, a po tym okresie w przypadku i w zakresie w
jakim będą tego wymagać przepisy prawa.
6. Po zakończeniu świadczenia Usług ,w tym usunięciu Konta przez Użytkownika, bądź w
przypadku zgłoszenia sprzeciwu czy cofnięcia zgody, a także po upływie okresu, o którym mowa
w ust. 5, dane osobowe będą usuwane bądź anonimizowane.
V
UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE
Z ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Użytkownikowi,
Użytkownikowi niezarejestrowanemu, bądź Placówce przysługują następujące uprawnienia:
1. prawo dostępu do treści danych - prawo to realizowane jest na zgłoszone żądanie
Użytkownika, Użytkownika niezarejestrowanego bądź Placówki, uprawnia do uzyskania od
Administratora informacji o przetwarzanych danych, w szczególności o celach i podstawach
prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, planowanym terminie usunięcia
danych,
2. prawo do sprostowania danych - prawo do żądania usunięcia niezgodności lub błędów przy
przetwarzaniu danych jeżeli są one niepoprawne, bądź do ich uzupełnienia w przypadku ich
niekompletności,
3. prawo do usunięcia danych - można żądać usunięcia danych jeżeli:
1. dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane,
2. Użytkownik, Użytkownik niezarejestrowany, bądź Placówka cofnęła zgodę w
zakresie w jakim stanowiła ona podstawę do przetwarzania danych osobowych,
3. wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania i wykorzystywania danych
osobowych i brak jest prawnie uzasadnionych podstaw do tego by uprawnienia
Administratora były nadrzędne względem praw i wolności Użytkownika,
Użytkownika niezarejestrowanego bądź Placówki,
4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
4. prawo do ograniczenia przetwarzania - prawo to realizowane jest na zgłoszone żądanie,
skutkuje zaprzestaniem wykonywania wszelkich czynności na danych osobowych, z
wyjątkiem tych, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą. Realizowanie
przedmiotowego prawa wiązać się będzie z uniemożliwieniem korzystania z określonych
funkcjonalności Portalu objętych żądaniem. Prawa do ograniczenia przetwarzania znajduje
zastosowanie, gdy:
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1. kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych,
2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych
osobowych Użytkownik i Użytkownik niezarejestrowany żąda ograniczenia
wykorzystywania przedmiotowych danych,
3. dane osobowe przestały być niezbędne dla celów, w których zostały zebrane, ale są
potrzebne Użytkownikowi, Użytkowniki niezarejestrowanemu, bądź Placówce do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
4. wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania i wykorzystywania danych
osobowych - w takiej sytuacji ograniczenie przetwarzania danych następuje na okres
niezbędny do rozważenia czy uprawnienia Administratora przy przetwarzaniu danych
osobowych są w danym przypadku nadrzędne względem praw i wolności
Użytkownika, Użytkownika niezarejestrowanego, bądź Placówki.
5. prawo do przenoszenia danych - prawo żądania od Administratora przeniesienia
przetwarzanych danych osobowych do innego, wybranego przez Użytkownika, Użytkownika
niezarejestrowanego, bądź Placówkę, administratora danych, które zostaną przesłane w
formie pozwalającej na ich odczyt przez komputer, uprawnienie to obejmuje także żądanie
przesłania danych osobowych przez Administratora do konkretnie wskazanego podmiotu
jednak tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to technicznie możliwe,
6. prawo do wniesienia sprzeciwu - prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje w każdym
momencie jeżeli podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie
uzasadniony interes Administratora (np. cele analityczne, statystyczne, marketing
bezpośredni),
7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie - prawo do
cofnięcia każdej udzielonej zgody, wywołuje skutek od momentu wycofania zgody, nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
wyrażonej przed jej cofnięciem,
8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - prawo to
aktualizuje się w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Va
TERMIN REALIZACJI UPRAWNIEŃ
1. W przypadku zrealizowaniu przez Użytkownika, Użytkownika niezarejestrowanego, bądź
Placówkę, któregokolwiek z uprawnień, o których mowa w pkt. IV, Administrator zobowiązany
jest niezwłocznie ustosunkować się do określonego żądania nie później jednak, niż w terminie
miesiąca od jego otrzymania.
2. Ze względu na skomplikowany zakres sprawy bądź charakter żądania, termin na rozpatrzenie
wniosku może zostać przedłużony o dodatkowe dwa miesiące, o czym Użytkownik, Użytkownik
niezarejestrowany, bądź Placówka zostanie uprzednio poinformowany.
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3. Żądania należy składać za pośrednictwem………….. [należy wskazać adres mail, bądź adres do
doręczeń, bądź oba dając użytkownikom wybór]
VI
ODBIORCY DANYCH
1. Przetwarzane dane osobowe przekazywane są tylko i wyłącznie podmiotom, z których usług
Administrator korzysta, i które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych zgodnych z zasadami przetwarzania danych osobowych
na gruncie RODO.
2. Podmiotami, o których mowa w ust. 1 są w szczególności firmy informatyczne dla celów
związanych z funkcjonowaniem Portalu, agencje marketingowe w zakresie usług związanych z
marketingiem. Podmioty te przetwarzają dane osobowe zgodnie z poleceniami Administratora, a
także odpowiednio do celów oraz sposobów przetwarzania danych.
3. Administrator przekazuje dane osobowe poza obszar Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
tylko w niezbędnym zakresie i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Przekazanie danych poza
Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony
poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską lub
poprzez współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności
ustanowionym przez Komisję Europejską (decyzja 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie
adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA).
4. Administrator będzie uprawniony do przekazania przetwarzanych danych osobowych
uprawnionym organom państwowym np. jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli podmioty te zwrócą się o takie dane.
5. Dane Użytkownika, Użytkownika niezarejestrowanego, bądź Placówki nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

VII
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych
danych osobowych, w szczególności poprzez udostępnianie danych jedynie osobom
upoważnionym i jedynie w niezbędnym zakresie do wykonania określonych zadań.
2. Administrator podejmuje niezbędne działania, by podmioty, z których usług korzysta zapewniały
adekwatne środki techniczne i organizacyjne odpowiadające zakresowi powierzonych danych.
VIII
PLIKI COOKIES
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1. Pliki cookies to pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, Użytkownika
niezarejestrowanego, bądź Placówki w przypadku korzystania z Portalu. Pliki te zapisywane są
na dysku twardym komputera Użytkownika, Użytkownika niezarejestrowanego, bądź Placówki
przez przeglądarkę internetową i przechowują informacje umożliwiające identyfikację
Użytkownika, Użytkownika niezarejestrowanego, bądź Placówki. Pliki te zapamiętują także
historie podejmowanych na stronach internetowych działań.
2. Pliki cookies wykorzystywane są przede wszystkim w celu wykonywania przez Administratora
Usług, jak również w celu bieżącego monitorowania Portalu, co umożliwia poprawienie jakości
świadczonych Usług.
3. Informacje przechowywane w plikach cookies mogą być wysyłane z powrotem na serwer
Administratora podczas kolejnej wizyty Użytkownika, Użytkownika niezarejestrowanego, bądź
Placówki lub przekazywane właściwym osobom trzecim. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę
strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.
4. Użytkownik, Użytkownik niezarejestrowany, bądź Placówka ma możliwość konfiguracji
przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający zapisywanie plików cookies bądź ich
całkowite wyłącznie. Dodatkowe informacje dotyczące aktywacji, dezaktywacji i usuwania
plików cookies znajdują się w instrukcji użytkowania danej przeglądarki internetowej lub w
zakładce „Pomoc”. Należy jednak zaznaczyć, że wyłączenie opcji zapisywania plików cookies,
bądź ograniczenie zakresu zbieranych w ten sposób informacji, może powodować trudności w
prawidłowym funkcjonowaniu Portalu, jak również uniemożliwić pełne wykorzystanie jego
funkcjonalności.
5. Administrator wykorzystuje pliki cookies, które są:
1. niezbędne do świadczenia przez Administratora usług elektronicznych, w szczególności do
logowania się przez Użytkownika do Konta, a także do wykorzystywania na czas trwania
sesji,
2. wykorzystywane do celów analitycznych i przeznaczone do monitorowania ruchu na Portalu
oraz podejmowanych przez Użytkowników i Użytkowników niezarejestrowanych czynności,
3. wykorzystywane do celów statystycznych i przeznaczone do prowadzenia statystyki
wyświetleń Portalu,
4. wykorzystywane dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych,
5. wykorzystywane do integracji Portalu z serwisami społecznościowymi np. Facebook,
Instagram.
6. Administrator wykorzystuje pliki cookies sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne są to pliki tymczasowe,
które przechowywane są na urządzeniu do czasu wylogowania się z Portalu lub zamknięcia
przeglądarki. Z kolei stałe pliki cookies są przechowywane na urządzeniu przez czas określony
w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika, Użytkownika
niezarejestrowanego, Placówkę.
7. Administrator korzysta również z usług Google Analytics, co powoduje, że pliki cookies Google
Analytics wykorzystywane są również na stronie Portalu. Szczegółowe cele, do którego Google
Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod
adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.
8. Na Portalu znajdują się również odesłania do serwisów społecznościowych takich jak Facebook,
które umożliwiają kliknięcie przycisku „Lubię to”. Przycisk ten powoduje, że pliki cookies
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Facebooka wykorzystywane są na stronie Portalu. Szczegółowe cele, do którego Facebook
wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem
https://www.facebook.com/policy.php
IX
ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
1. Polityka prywatności może być zmieniana i aktualizowana w celu zapewnienia prawidłowej
ochrony praw Użytkowników, Użytkowników niezarejestrowanych, bądź Placówek. W
przypadku konieczności wprowadzenia zmian, Administrator poinformuje o nich za
pośrednictwem adresu e-mail, bądź poprzez zamieszczenie stosowanej informacji na Portalu nie
później niż na 7 dnim przed ich wprowadzeniem.
2. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 15 lipca 2018 r.
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