POLITYKA PRYWATNOŚCI
I ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

EDUKIDO.COM.PL
KIM JESTEŚMY
Edukido jest wszystkim! To opowieści, zabawy, konstrukcje, budowle, maszyny, sklepy, place zabaw i roboty.
Nasz program to jedno wielkie, radosne, twórcze poznawanie świata! Na naszych zajęciach dzieci poznają różne
sposoby rozwiązywania problemów, współpracują w grupie, rozwijają ekspresję, uczą się logicznie wnioskować,
poznają zasady działania maszyn, a nawet konstruują roboty – a wszystkie te aktywności oparte są na
uwielbianych przez dzieci klockach Lego.
Dziękujemy za odwiedzenie niniejszej strony internetowej http://www.edukido.com.pl/ (dalej jako: „Strona” lub
„Strona Internetowa”) i zapraszamy do zapoznania się z niniejszą polityką prywatności oraz zasadami korzystania
ze Strony.

DANE FIRMOWE I KONTAKTOWE
Właścicielem Strony Internetowej oraz administratorem danych osobowych przetwarzanych za jej
pośrednictwem jest EDUKIDO POLSKA STANIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, ul. Pana Balcera 6/4, 20-631 Lublin,
KRS:0000635658, NIP: 7123318499, REGON: 365328373, adres poczty elektronicznej: biuro@edukido.com.pl
(dalej jako: „Właściciel Strony”, „Administrator” lub „Usługodawca”). We wszelkich sprawach związanych ze
Stroną proszę kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@edukido.com.pl, lub pisemnie na adres ul. Pana Balcera 6/4, 20-631 Lublin.

INFORMACJE O ADMINSTRATORZE
Ponieważ działamy na zasadach sieci franczyzowej, dane pozostawione w celach kontaktowych są w sposób
zautomatyzowany, na podstawie danych o Państwa lokalizacji, przekazywane naszemu Partnerowi – oddziałowi
Edukido, właściwego dla Państwa terytorialnie. W przypadku zawarcia umowy z jednym z oddziałów Edukido
działających w naszej Sieci – powierza nam on Państwa dane, pod warunkiem uzyskania Państwa odrębnej zgody.
Wypełniając formularz kontaktowy zawarty na stronach internetowych edukido.com.pl, udostępniacie nam
Państwo swoje dane osobowe. Na naszych stronach internetowych korzystamy dodatkowo z plików cookies.
W przypadku podjęcia współpracy z siecią Edukido, czy to w roli Klienta, Instruktora czy Partnera, będziemy
przetwarzali Państwa dane osobowe, zawarte w treści umowy, którą podpiszemy.

DANE OSOBOWE
Administrator nie zbiera za pośrednictwem Strony Internetowej automatycznie Państwa danych osobowych.
Korzystanie ze Strony Internetowej jest w pełni anonimowe i nie wymaga podania przez Państwa jakichkolwiek
danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce, jedynie jeżeli odwiedzający sam
kontaktuje się z Administratorem za pomocą danych kontaktowych podanych na Stronie lub korzysta z Zapytania

CEL I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane pozostawione w celach kontaktowych, wykorzystamy wyłącznie do kontaktu z Państwem, w trakcie
którego przedstawimy naszą ofertę, możliwości podjęcia współpracy oraz przekażemy Państwu wszelkie ważne
informacje dotyczące naszej działalności i placówek. Pozyskujemy wyłącznie te dane, które są nam niezbędne do
realizacji określonych celów – np. kontaktu z Państwem, prawidłowej realizacji usług edukacyjnych, czy realizacji
umów o współpracy z naszymi Partnerami. Nie przetwarzamy żadnych danych wrażliwych.
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Dane pozostawione do kontaktu przechowujemy do czasu nawiązania kontaktu, ale nie dłużej niż przez okres
1 roku, co związane jest z cyklami edukacyjnymi w naszych placówkach. W przypadku danych kontaktowych
kandydatów na Partnerów lub Instruktorów – pozostają one w naszej bazie przez okres 5 lat – tak, abyśmy mogli
skontaktować się z Państwem w przypadku powstania możliwości podjęcia współpracy.
Celem przetwarzania przez nas danych, zawartych w umowach, które zawieracie Państwo z Partnerami sieci
Edukido jest konieczność zapewnienia odpowiednich, najwyższych standardów i jakości w całej sieci, możliwość
kontaktu z Państwem, możliwość realizacji ewentualnych reklamacji czy skarg związanych z usługami
świadczonymi przez naszego Partnera, jak również dokonywanie analizy danych, pozwalającej nam na stałą pracę
nad rozwojem i jakością świadczonych przez nas usług. Nie profilujemy Państwa danych, nie przekazujemy ich
poza sieć partnerską Edukido, ani nie sprzedajemy. W przypadku ich udostępniania innym podmiotom - robimy
to wyłącznie w celach związanych z naszą działalnością i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do
realizacji określonego zadania (np. wydruk dyplomów, certyfikatów, zaproszeń czy świadczenie usług
księgowych).
Sieć Edukido ma zasięg ogólnopolski, a główna siedziba spółki znajduje się w Lublinie. Po uzyskaniu Państwa
zgody, część danych, których administratorami są oddziały, działające w ramach naszej sieci, za

pośrednictwem specjalnej aplikacji jest powierzana firmie Unity S.A., umieszczonej w kolokacji z
Centrum Danych ATMAN w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 21a. W przypadku, gdy nie wyrazicie
Państwo na to zgody – przekazywane dane zostaną poddane pseudonimizacji.

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRE PRZEKAZAŁY NAM SWOJE DANE
Możecie Państwo zażądać od oddziału Edukido, który będzie administratorem Państwa danych osobowych,
aktualizacji lub usunięcia części lub wszystkich pozostawionych przez Państwa informacji. Dyspozycję tę
zrealizujemy niezwłocznie, z wyłączeniem informacji, które są nam niezbędne bądź to z powodów
obowiązujących przepisów (np. kopie wystawionych faktur), bądź z powodów prawnych (np. umowy, dowód
zaprzestania przetwarzania danych).
Jeżeli uznacie Państwo, że nasze działania naruszają obowiązujące prawo, możecie Państwo złożyć skargę do
organu nadzoru – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Urzędu Ochrony
Danych Osobowych), informacje dotyczące sposobu zgłaszania skargi dostępne są pod adresem:

https://giodo.gov.pl/579

COOKIES
Nasza strona internetowa edukido.com.pl korzysta z plików cookies. Pliki cookies są to niewielkie pliki,
zawierające informacje tekstowe, związane z Państwa aktywnością na naszych stronach internetowych takich jak
np. odwiedzane strony, kliknięte odnośniki, czas aktywności na stronie, pobrane ze stron pliki, informacje o
lokalizacji użytkownika. Dzięki temu pozyskujemy informacje, które pozwalają nam na poprawianie jakości,
wydajności oraz funkcjonalności naszego serwisu.
W większości przeglądarek domyślnie ustawiona jest zgoda na wykorzystywanie plików cookies. Możecie
Państwo ograniczać lub blokować możliwość korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki, z
której korzystacie. Sposób modyfikacji ustawień zależny jest od rodzaju przeglądarki i opisany w jej instrukcji
obsługi.
Więcej informacji na temat plików cookies możecie znaleźć Państwo w internecie – np. w serwisie
www.ciasteczka.org lub http://wszystkoociasteczkach.pl

ZABEZBIECZENIA
W celu zapewnienia bezpieczeństwa podanym przez Państwa danym stosujemy zabezpieczenia w postaci:
szyfrowania, ograniczania dostępu oraz pseudonimizacji. Szyfrowanie polega na zabezpieczeniu dostępu do
zbiorów danych poprzez użycie metod kryptograficznych – np. szyfrowania dysków twardych, folderów lub
plików. Ograniczenie dostępu dotyczy systemów IT używanych do przechowywania danych osobowych, do
których dostęp mają wyłącznie osoby przez nas upoważnione oraz działające na nasze polecenie.
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Używane przez nas systemy IT i sprzęt komputerowy spełniają aktualne wymogi bezpieczeństwa, w tym poprzez
użycie programów antywirusowych oraz bieżące aktualizacje. Także od Partnerów, którym przekazywane są
Państwa dane wymagamy zapewnienia odpowiednich środków celem ich zabezpieczenia.
Pseudonimizacja polega na takim sposobie prezentacji danych, iż bez odpowiedniego klucza nie jest możliwe
przypisanie danych do konkretnej osoby – np. poprzez zamianę imion i nazwisk na abstrakcyjne nazwy lub skróty.
Metody tej używamy, kiedy Państwa dane potrzebne są np. dla celów statystycznych, a ich odbiorca nie
potrzebuje informacji dotyczących Państwa tożsamości.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY
Strona dostępna jest dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach strony edukido.com.pl udostępnione
zostają informacje o prowadzonej przez Właściciela Strony działalności gospodarczej oraz zapis na bezpłatne
zajęcia pokazowe za pomocą Zapytania.
Za pośrednictwem Zapytania użytkownik, który podał wymagane dane, może zapisać się na bezpłatne zajęcia
pokazowe w wybranym mieście (Lublin, Gdańsk, Gdynia, Katowice i inne). W celu zapisania się na bezpłatne
zajęcia pokazowe należy na Stronie podać następujące dane: imię i nazwisko rodzica/opiekuna, imię dziecka,
datę urodzenia dziecka, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
Do prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej wymagane jest:
• Komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
• Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej,
Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0.6 i wyższej.
• Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.
• Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript
Korzystanie ze Strony i Zapytania jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z
prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i
praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw
własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony.
Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub
przeglądarki internetowej.
W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony, zapytania lub innych pytań
prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:
• za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie w zakładce „Kontakt”,
• pisemnie na adres: ul. Pana Balcera 6/4, 20-631 Lublin lub
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@edukido.com.pl
Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po
przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy
tylko Strony Internetowej.
Prawem właściwym dla Strony Internetowej jest prawo polskie.
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