POLITYKA PRYWATNOŚCI strony internetowej okorodzica.pl
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem strony internetowej
“okorodzica.pl” jest OkoRodzica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu
(87-100), ul. Konopackich 5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS
0000697331, nr NIP 879-269-51-85, kapitał zakładowy 19.000 zł, reprezentowana przez: Marka
Wadowskiego - Prezesa zarządu. Z Administratorem można się skontaktować
korespondencyjnie pod adresem siedziby spółki, za pomocą formularza kontaktowego oraz
telefonicznie pod numerem +48 502 703 800.
W trosce o bezpieczeństwo danych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, którym jest
Wojciech Hoszek i można się z nim skontaktować telefonicznie pod numerem +48 575 515 035,
lub za pomocą poczty e-mail: rodo@okorodzica.pl
Aby usprawnić działanie naszej strony oraz aby umożliwić Państwu kontakt z nami za pomocą
formularza kontaktowego przetwarzamy dane osobowe osób odwiedzających stronę
„okorodzica.pl” w celach i w zakresie:
● poprawne funkcjonowanie strony – gromadzimy informacje w zakresie numeru IP
urządzenia klienckiego,
● udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza kontaktowego w
zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu.
Podstawa prawna przetwarzania danych to:
Art. 6. ust. 1 lit. a) oraz f) 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).
Państwa numer IP będą przetwarzany przez okres jednego roku od ostatniej wizyty na Naszej
stronie, korespondencja jest przechowywana przez okres 5 lat.
Ze względów technologicznych, na podstawie zawartej umowy, Państwa dane będą
udostępnione usługodawcy hostingu.
Przysługuje Państwu prawo żądania przeniesienia danych osobowych do innego
administratora.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania,
usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na to w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane

osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie niektórych danych osobowych (numer IP) jest wymogiem technologicznym i warunkuje
możliwość korzystania ze strony. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest
dobrowolne, jedna są one niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

PLIKI COOKIES
Strona internetowa “okorodzica.pl” wykorzystuje technologię przechowującą i uzyskującą
dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu odwiedzającego podłączonym do
sieci Internet (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies), w celu zapewnienia
odwiedzającemu maksymalnego komfortu podczas korzystania ze strony “okorodzica.pl”, w tym
w celach statystycznych i technologicznych. Podczas Państwa wizyty mogą być automatycznie
zbierane dane w zakresie nazwy domeny strony internetowej, z której Państwo zostaliście
odesłani do Naszej strony, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, innych
informacji transmitowanych protokołem http. Dodatkowo Administrator może przetwarzać dane
eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia, za pomocą którego następuje dostęp do
strony “okorodzica.pl”.
Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na
urządzeniu osoby odwiedzającej stronę (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w pamięci
urządzenia przenośnego). Przechowuje się w nim informacje, których strona internetowa może
potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niej przez odwiedzającego i aby
zbierać dane statystyczne dotyczące strony “okorodzica.pl”, np. na temat tego, które strony były
odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług
internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej, nie zbierając przy tym co do zasady
żadnych informacji pozwalających na identyfikację odwiedzającego. Informacje te mogą mieć
niekiedy charakter Danych Osobowych to jest danych umożliwiających przypisanie pewnych
zachowań konkretnemu użytkownikowi.
Pliki cookies wykorzystywane na stronie internetowej “okorodzica.pl” nie są szkodliwe ani dla
odwiedzającego ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez
odwiedzającego, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.
Odwiedzający może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym
zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze strony internetowej “okorodzica.pl”. W tym celu
należy zmienić ustawienia przeglądarki.
Administrator może korzystać z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych
przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
udostępniając dane identyfikacyjne odwiedzającego stronę okorodzica.pl.
Strona wykorzystuje do zabezpieczenia formularza kontaktowego przed spamem system
reCAPTCHA firmy Google. W związku z tym firma Google przetwarza dane o urządzeniu i
aplikacji. Dane będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności (link:

https://www.google.com/policies/privacy/) firmy Google oraz Warunkami korzystania z usługi
(link: https://www.google.com/policies/terms/) firmy Google.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Strona internetowa “okorodzica.pl” może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.
Administrator zachęca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z Polityką Prywatności tam
ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko strony internetowej “okorodzica.pl”.
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki, może to nastąpić m.in. z
następujących ważnych powodów:
- zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych,
prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa
konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki osób
odwiedzających stronę;
- rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii
internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub
technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.
Administrator każdorazowo umieści w ramach strony internetowej “okorodzica.pl” informację o
zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową
datą.
W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Państwa zgodami,
niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez
nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez odwiedzającego zgody lub przepisy prawa.
Niniejszy dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową
ani regulaminem).
Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 15.01.2021 r.

