Polityka prywatności serwisu internetowego www.kidconnect.pl oraz systemu informatycznego KidConnect
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WSTĘP
Korzystanie z usług Scooter sp. z o.o. wiąże się z koniecznością przetwarzania przez nas Twoich
danych. Niniejszy dokument polityki prywatności (Polityka) pomoże Ci zrozumieć, jakie dane osobowe
gromadzimy, w jakim celu i w jaki sposób je przetwarzamy oraz jakie w związku z tym masz prawa (w
szczególności prawo dostępu do danych czy prawo do ich usunięcia).
Szczegółowo i w sposób zgodny z literą prawa, zarządzanie danymi przez Scooter sp. z o.o. odbywa
się w sposób określony w Regulaminie i poniższych punktach.

§1 ZASADY OGÓLNE
1. Nie wykorzystujemy danych osobowych powierzonych nam do przetwarzania przez placówki
oświatowe (dalej: Placówki) w celach innych niż wykonanie umowy na korzystanie przez
Placówkę

z

naszego

platforma.kidconnect.pl

systemu

(dalej:

KidConnect

KidConnect).

Nie

mieszczącego
wykorzystujemy

się

pod

danych

adresem,
osobowych

powierzonych nam przez Placówki do celów marketingowych, chyba, że zostały zawarte inne
ustalenia w tym zakresie na podstawie odrębnych zgód/umów.
2. W swoich rozwiązaniach stosujemy zabezpieczenia i środki organizacyjne, które pozwalają na
bezpieczną i szyfrowaną komunikację i przesyłanie danych osobowych pomiędzy naszymi
serwerami oraz użytkownikami KidConnect.
Formularz wypełniany przez użytkownika w trakcie logowania do KidConnect a także sam
proces autoryzacji (logowania) do KidConnect domyślnie realizowane są za pomocą
bezpiecznego protokołu SSL, który zapewnia najwyższą ochronę transmisji danych w sieci
Internet.
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3. Użytkownicy KidConnect mają możliwość udostępniania przekierowania (link) do innych stron
www. Treści zawarte na tych stronach są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich
twórcy i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim. W związku z tym, że Scooter sp. z o.
o. nie sprawuje kontroli nad witrynami osób trzecich, nie zatwierdza, nie dokonuje przeglądu i
nie jest odpowiedzialny w szczególności za dostępność witryn osób trzecich użytkownik uznaje,
że korzysta z witryn osób trzecich na własną odpowiedzialność oraz że Scooter sp. z o. o. nie
jest odpowiedzialny za wszelkie szkody lub krzywdy poniesione w związku z korzystaniem z
witryn, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane przez użytkowników KidConnect.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której
przekierowuje zamieszczany przez niego w Portalu odsyłacz.
4. Scooter sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom KidConnect
niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio
do funkcjonowania KidConnect (np. zmiany w funkcjonowaniu) bądź też komunikaty systemu
(np. zawiadomienia o nowych wiadomościach oczekujących na poczcie wewnętrznej,
komunikaty o przerwach w działaniu KidConnect).
5. Nie przetwarzamy danych osobowych naszych klientów i użytkowników poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym (EOG), a powierzone nam danie nie podlegają procesowi
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowaniu..
6. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty z
nami współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w
każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

§2 USŁUGI OFEROWANE UŻYTKOWNIKOM INDYWIDUALNYM
Informacje zawarte w niniejszym paragrafie są przeznaczone dla:
- użytkowników KidConnect korzystających z naszego serwisu internetowego mieszczącego się pod
adresem www.KidConnect.pl (dalej: Serwis) przed zalogowaniem do systemu KidConnect
- wszystkich osób korzystających z usług, z których korzystanie nie wymaga logowania (np. korzystanie
z formularza kontaktowego, przesłanie zapytania ofertowego)
Informacje zawarte w niniejszym paragrafie nie są przeznaczone dla użytkowników, którzy po
zalogowaniu korzystają z KidConnect, do którego dostęp (w postaci loginu i hasła) otrzymali od
Placówki.
1. Administratorem danych osobowych (dalej: ADO) jest Scooter Sp. z o.o. z siedzibą w

Katowicach (40-852) przy ul. Pośpiecha 2.
2. Jeśli chcesz skontaktować się z ADO, możesz to zrobić:
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a) korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.kidconnect.pl
b) przesyłając wiadomość e-mail na adres info@kidconnect.pl
c) pisemnie, kierując korespondencję na adres siedziby naszej firmy
3. Dane osobowe jakie przetwarzamy, na jakiej podstawie oraz w jakim celu:
a) w przypadku niezalogowanych użytkowników przeglądających treść naszego Serwisu

Scooter sp. z o.o. przetwarza informacje z plików cookies (jak np. adres IP, rodzaj systemu)
zapisywane na Twoim urządzeniu:


w celu zapewnienia swobodnego przeglądania Serwisu - (niezbędność przetwarzania
do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO)



do celów analitycznych i statystycznych – aby móc dopasowywać funkcjonalność
Serwisu do potrzeb naszych użytkowników, ulepszać go i rozwijać – art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, którym jest dostosowanie treści do wymogów użytkowników)

b) w

przypadku skorzystania z formularza kontaktowego lub przesłania zapytania
bezpośrednio na adres mailowy info@kidconnect.pl – Scooter sp. z o.o. przetwarza dane
osobowe niezbędne do przyjęcia i obsługi zapytania, takie jak imię i nazwisko, numer
telefonu, adres e-mail:


w celu obsługi zapytania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, którym jest zapewnienie wysokiej
jakości świadczonych usług)



do celów analitycznych i statystycznych – aby móc dopasowywać funkcjonalność
serwisu do potrzeb naszych użytkowników, ulepszać go i rozwijać – art. 6 ust. 1 lit. b
RODO, którym jest dostosowanie treści do wymogów użytkowników)



w celu weryfikacji uprawnienia do korzystania z usługi (podstawa przetwarzania:
prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

4. Scooter sp. z o.o. ujawnia w związku z realizacją poszczególnych usług Twoje dane osobowe

zewnętrznym podmiotom, takim jak:
a) podmioty, które działają na zlecenie Scooter sp. z o.o., a których działalność polega np. na
dostarczaniu usług hostingowych
b) organom lub osobom trzecim (którzy zgłoszą stosowne żądanie, opierając się na podstawie
prawnej).
5. Okres przechowywania danych osobowych przez Scooter sp. z o.o. zależy od rodzaju
świadczonej usługi oraz celu przetwarzania. Co do zasady dane osobowe będziemy
przetwarzać do momentu, w którym zakończymy świadczenia danej usługi, do czasu usunięcia
konta, do czasu wycofania wyrażonej zgody (o ile podstawą przetwarzania Twoich danych
osobowych była zgoda) lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu w sytuacji, gdy podstawą
przetwarzania przez Scooter sp. z o.o. jest prawnie uzasadniony interes Scooter sp. z o.o.
Okres przechowywania danych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, gdy
dalsze przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub
obrony przed nimi. Scooter sp. z o.o. będzie przechowywał Twoje dane po zakończeniu
świadczenia usługi lub po wycofaniu zgody, również, gdy będą tego wymagać przepisy prawa.
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Po upływie okresu przetwarzania dane zostaną nieodwracalnie zanonimizowane lub usunięte.
6. W związku z przetwarzaniem przez Scooter sp. z o.o. Twoich danych osobowych posiadasz
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznasz, iż przetwarzanie
Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§3 USŁUGI OFEROWANE PLACÓWKOM
1. Scooter sp. z o. o. świadczy usługi dla placówek oświatowych w zakresie licencjonowania
systemu informatycznego KidConnect.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym systemie jest placówka
oświatowa, która zakupiła lub na rzecz której została zakupiona licencja uprawniająca do
korzystania przez jej pracowników oraz innych wskazanych przez nią użytkowników
(podopieczni Placówek i ich rodzice lub opiekuni prawni).
3. Scooter sp. z o. o. pełni w stosunku do danych zgromadzonych w ww. systemie funkcję
podmiotu przetwarzającego (procesora), a dane osobowe tam wprowadzone przetwarza w
zakresie i na zasadach określonych w umowie zawartej między Scooter sp. z o.o. a daną
placówką oświatową. Zatem podmiotem uprawnionym do udzielania informacji związanych
z przetwarzanymi danymi osobowymi jest placówka oświatowa.

§4 PLIKI COOKIES
1. Pliki Cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie
użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku urządzenia końcowego – jak np. tablet, komputer,
laptop). Przechowuje się w nich informacje, które ułatwiają korzystanie ze strony internetowej,
np. które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane oraz dane o nazwie domeny
dostawcy usług internetowych.
2. Stosowanie plików Cookies ma na celu zapewnienie poprawnego działania Serwisu i Systemu
na urządzeniach końcowych użytkownika. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego
użytkownika, nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkownika ani
w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy użytkownik może wyłączyć
mechanizm cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym.
Scooter sp. z o.o. wskazuje jednak, że wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia lub
uniemożliwić korzystanie z Systemu i/lub Serwisu
3. Przechowywanie plików cookies na komputerach użytkowników jest niezbędne do
podtrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki temu użytkownik nie musi na każdej
kolejnej stronie wpisywać swojej nazwy użytkownika i hasła (logować się).
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4. W naszych produktach i usługach wykorzystujemy cookies w celu dostarczania użytkownikowi
usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. Obejmują one m.in.:
a) pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas
trwania sesji
b) uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na
czas trwania sesji
c) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania
d) trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika na czas trwania sesji
lub nieco dłużej
e) pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w
tym cookies usługi Google Analytics
5. Scooter sp. z o.o. nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony
internetowe, do których linki umieszczone są na stronach KidConnect przez użytkowników.
6. Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób
odwiedzających Serwis oraz do oceny możliwości technicznych tegoż. Używamy tych
informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza Serwis, by zaaranżować strony w sposób najbardziej
przyjazny dla użytkownika i sprawić, żeby Serwis był bardziej intuicyjny w obsłudze i przyjazny
użytkownikowi.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie informacje opisane w Polityce prywatności należy uznać za obowiązujące i w pełni
wdrożone przez Scooter sp. z o.o. w dacie publikacji Polityki prywatności.
2. Aby skontaktować się z Scooter sp. z o.o., można użyć adresu spółki w celu wysłania
korespondencji tradycyjnej lub skorzystać z formularza kontaktowego, dostępnego pod
adresem: https://www.kidconnect.pl/ bądź też przesłać wiadomość elektroniczną bezpośrednio
na adres mailowy info@kidconnect.pl
3. Scooter sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności w
związku z koniecznością jej aktualizacji w celu pełnego odzwierciedlania zmian w procesach
przetwarzania danych osobowych klientów i użytkowników, które mogą ulegać zmianie.
4. Scooter sp. z o.o. poinformuje o wprowadzeniu istotnych zmian do swojej Polityki prywatności
poprzez opublikowanie stosownego komunikatu w Serwisie i KidConnect oraz zamieszczenie w
nich nowej wersji Polityki prywatności
5. Scooter sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących trybu

informowania

o

wprowadzaniu

zmian

do

Polityki

prywatności

Ostatnia zmiana Polityki Prywatności 07.06.18
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