
   

   

POLITYKA PRYWATNOŚCI   

   
Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych 

osobowych pozyskanych przez serwis SzkolnaKsiążka.pl w celu realizowania usługi kiermaszu 

internetowego.    

§1. Administrator danych osobowych   

1.1 Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: HyperCode Antoni Przymus z siedzibą w 

Łodzi, 92-542, ul. Andrzeja Sacharowa 26/6 (dalej: „Administrator”).    

1.2 Kontakt z Administratorem jest możliwy przy pomocy formularza w zakładce Kontakt lub 

bezpośrednio pod adresem a.przymus@hypercode.pl.    

   

§2. Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna i okres przechowywania danych   

2.1 Dane osobowe są przetwarzane tylko w celu realizacji usługi kiermaszu internetowego (przede 

wszystkim rejestracji konta) oraz udostępnienia przez użytkownika wybranych danych 

kontaktowych w ogłoszeniu.    

2.2 Dane są przechowywane do dnia zamknięcia serwisu, tj. dzień w odstępie miesiąca od dnia 

rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023.    

2.3 Po upływie okresu przechowywania danych, dane mogą być jeszcze przechowywane w celu:    

a) dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizacją usługi,    

b) dochodzenia ewentualnych roszczeń w postępowaniu sądowym, arbitrażowym lub 

mediacyjnym,    

c) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,   

d) zapobiegania nadużyciom i oszustwom.    

2.4 Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celach 

wskazanych w ust. 1. Jest art. 6. Ust. 1. lit. a-b RODO, tj. prawnie uzasadniony interes 

Administratora polegający na wykonaniu umowy zawartej z klientem i/lub 

podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy.    

2.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu realizacji celu, 

dla którego są one podawane przez użytkownika. Bez podania danych usługa nie będzie 

mogła zostać wykonana.    

2.6 Państwa dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim.    

2.7 Państwa dane są odpowiednio zabezpieczone, a hasła szyfrowane.    



   

§3. Pliki Cookies i reklamy  

3.1 Google LLC, jako zewnętrzny reklamodawca, używa ciasteczek aby wyświetlać reklamy na tej 

stronie. Ciasteczka Google pozwalają dopasowywać reklamy na podstawie podstron jak i innych 

stron odwiedzanych przez użytkownika. Aby wyłączyć te ciasteczka odwiedź stronę ustawień 

reklam Google. Zasady śledzenia użytkowników poprzez ciasteczka są przedmiotem polityki 

prywatności Google.   

3.2  Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie 

poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach.   

3.3 Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie 

użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych 

witrynach internetowych.   

3.4 Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. 

Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania 

spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.   

3.5 Serwis używa ciasteczek do zapewnienia jego poprawnego funkcjonowania (m.in. session cookies).   

  

§4. Prawa   

4.1 W każdej chwili może Pan/Pani skorzystać z żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcie lub ograniczenia przetwarzania.    

4.2 W dowolnym momencie udzielona zgoda może zostać cofnięta, jednak wycofanie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem.    

4.3 W celu uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania należy skontaktować się z Administratorem.    

4.4 Przysługuje Panu/Pani możliwość wniesienia skargi do Prezesa UODO, jeżeli uważa Pan/Pani, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.    

   

§5. Ochrona danych osobowych    

5.1 Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, 

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym 

zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy 

dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.    

5.2 Dane osobowe przekazywane Administratorowi są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem 

udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów RODO.   
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