POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej także Polityką, określa zasady
przetwarzania i ochrony danych osobowych zgromadzonych w związku z korzystaniem z
serwisu internetowego „Kidsartkids”. Niniejszy dokument sporządziliśmy, aby zapewnić
Cię, że Twoje dane osobowe są przewarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa
dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczania danych ustalonymi Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r, dalej zwane także
„RODO”, jak i innych aktów prawnych rangi krajowej i międzynarodowej.
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym. Kontrolujemy wykonywanie tych procedur i stale sprawdzamy ich
zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi. Coccodrillo dokłada szczególnych starań, aby
wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach serwisu internetowego „Kidsartkids” były
przetwarzane zgodnie z następującymi zasadami:
 Zasada przetwarzania danych zgodnie z prawem,
 Zasada wykorzystania danych tylko dla określonych celów, dla których zostały
zebrane,
 Zasada wykorzystywania danych stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód)
i obszarów przetwarzania dozwolonych prawem,
 Zasada przechowywania danych tylko tak długo jak jest to konieczne,
 Zasada pobierania adekwatnych i minimalnych danych,
 Zasada prawidłowych i w razie potrzeby uaktualnianych danych,
 Zasada bezpiecznego przechowywania danych.
Zależy nam również, abyś nie miał wątpliwości co do przysługujących Ci praw, w
związku z udostępnieniem nam swoich danych osobowych. Pamiętaj, że możesz:
 Żądać dostępu do swoich danych,
 Żądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania,
 Przenieść swoje dane do innego Administratora Danych,
 W każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych (nie wpływa to jednak
na zgodność z prawem przetworzenia, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem),
 Wnieść skargę do organu nadzorczego.

1

Prosimy Cię o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki prywatności. W
razie pytań lub wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej jesteśmy do
dyspozycji – nasze dane można znaleźć w zakładce – KONTAKT.
I. Definicje
1. Administrator Danych - Coccodrillo – CDRL S.A. z siedzibą w Pianowo (64—
000 Kościan), adres ul. Kwiatowa 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS
przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000392920,
REGON: 411444842, NIP: 698-167-31-66.
2. Administrator Danych Konkursowych- organizator konkursów, który gromadzi
i przetwarza dane w związku z przeprowadzonymi w serwisie Kidsartkids
konkursami - Agencja Marketingu Zintegrowanego AMBASADA MAREK z
siedzibą w Łodzi (94-303 Łódź), adres ul. Konstantynowska 34 lok. 117, NIP: 727248-50-21, REGON: 101045250. Zapisy regulaminu dotyczące Administratora
Danych stosuje się odpowiednio w stosunku do Administratora Danych
Konkursowych.
3. Podmiot przetwarzający – podmiot upoważniony przez Administratora Danych
do przetwarzania danych osobowych w jego imieniu, którym w ramach serwisu
internetowego „Kidsartkids” jest Pomarańcza Michał Michalik z siedzibą w
Poznaniu (60-408), adres ul. Przelot 17, NIP: 699-173-55-84.
4. Dane osobowe – uporządkowany zestaw danych o charakterze osobowym,
umożliwiający zidentyfikowanie danej osoby.
5. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych
osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie,
zmienianie, udostępnienia i usuwanie w formie tradycyjnej oraz systemach
informatycznych.
6. System informatyczny – zespół współpracujących urządzeń, programów,
procedur przetwarzania informacji oraz narzędzi programowych zastosowanych w
celu przetwarzania danych.
II. Postanowienia ogólne
1. Polityka dotyczy wszystkich danych osobowych przetwarzanych w związku z
korzystaniem z serwisu internetowego „Kidsartkids”, niezależnie od formy ich
przetwarzania.
2. Polityka jest przechowywana w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej w
siedzibie Administratora Danych oraz Podmiotu przetwarzającego.
3. Dla skutecznej realizacji Polityki Administrator Danych zapewnia:
a) odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki
techniczne i rozwiązania organizacyjne,
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b) kontrolę i nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych,
c) monitorowanie zastosowanych środków ochrony.
4. Monitorowanie przez Administratora Danych zastosowanych środków ochrony
obejmuje m.in. działania Podmiotów przetwarzających, naruszenie zasad dostępu
do danych oraz ochronę przed atakami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
5. Administrator Danych zapewnia, że czynności wykonywane w związku z
przetwarzaniem i zabezpieczaniem danych osobowych są zgodne z niniejszą
Polityką oraz odpowiednimi przepisami prawa.
III.

Dane osobowe przetwarzane u Administratora Danych i Administratora
Danych Konkursowych

1. Dane osobowe zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane są wyłącznie
w celach realizacji usług świadczonych w ramach serwisu Kidsartkids. Nadto, mogą
być one przetwarzane, za zgodą użytkowników, w prawnie usprawiedliwionych
celach Administratora Danych, w tym marketingu bezpośredniego produktów i
usług Administratora Danych oraz firm z nim współpracujących.
2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych gromadzone są w
bazach danych.
3. Administrator Danych przechowuje dane o charakterze tekstowym (takie jak np.
imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu).
4. Administrator Danych nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się
wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia dużego ryzyka dla praw i
wolności osób.
5. W przypadku planowania nowych czynności przetwarzania Administrator Danych
dokonuje analizy ich skutków dla ochrony danych osobowych oraz uwzględnia
kwestie ochrony danych w fazie ich projektowania.
6. Dane osobowe zawarte w formularzach zgłoszeniowych do konkursów
organizowanych w ramach serwisu Kidsartkids przetwarzane są wyłącznie w celach
realizacji konkursu. Nadto, mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników, w
prawnie usprawiedliwionych celach Administratora Danych Konkursowych, w tym
marketingu bezpośredniego produktów i usług firm z nim współpracujących.
7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych Konkursowych
gromadzone są w bazach danych.
8. Administrator Danych Konkursowych przechowuje dane o charakterze tekstowym
(takie jak np. imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) oraz dane graficzne (takie jak
np. zdjęcia pracy konkursowej, zdjęcie paragonu) zgromadzone w związku z
przeprowadzanymi konkursami.
9. Administrator Danych Konkursowych na żądanie Uczestnika serwisu w momencie
rozstrzygania wyników prowadzonych konkursów może wygenerować plik zip.
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zawierający plik PDF, na którym umieszczone będą odpowiednie dane tekstowe i
graficzne Uczestnika. Kopia tego pliku nie jest przechowywana na serwerze.
10. Po zakończeniu prowadzonych konkursów, wraz z upływem okresu
reklamacyjnego, Administrator Danych Konkursowych usuwa dane zgromadzone
w związku z udziałem w konkursie, z wyłączeniem prac umieszczanych w galerii
oraz danych laureatów konkursów, które są przechowywane do 3 lat od momentu
zakończenia konkursu. Powyższe nie dotyczy Uczestników, którzy po zalogowaniu
do serwisu kontynuują korzystanie z jego funkcjonalności.
11. Administrator Danych Konkursowych nie podejmuje czynności przetwarzania,
które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia dużego
ryzyka dla praw i wolności osób.
12. W przypadku planowania nowych czynności przetwarzania Administrator Danych
Konkursowych dokonuje analizy ich skutków dla ochrony danych osobowych oraz
uwzględnia kwestie ochrony danych w fazie ich projektowania.
IV.

Informacje o Cookies
 Link odsyłający

V.

Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie zarządzania bezpieczeństwem
1. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z Polityką Prywatności oraz
innymi dokumentami wewnętrznymi Administratora Danych i wynikającymi z nich
procedurami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych w ramach
korzystania z serwisu internetowego „Kidsartkids”.
2. Wszystkie dane osobowe gromadzone w ramach korzystania z serwisu
internetowego „Kikdsartkids” są przetwarzane z poszanowaniem zasad
przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa:
b) w każdym wypadku, gdy występuje przewidziana przepisami prawa
podstawa dla przetwarzania danych,
c) dane przetwarzane są rzetelnie i w sposób przejrzysty,
d) dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest
niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania danych,
e) dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
f) czas przechowywania danych został ustalony na okres nie dłużej niż jest
to konieczne, tj. zgodnie z pkt III ppkt 6 Regulaminu serwisu - przez okres
30 dni od dnia rozwiązania Umowy, oraz zgodnie z pkt. III ppkt 5 Polityki
prywatności- z zakresie danych gromadzonych w związku z konkursami,
g) dane są zabezpieczone przed naruszeniem zasad ich ochrony,
h) wobec osoby, której dane dotyczą wykonywany jest obowiązek
informacyjny zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO.
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3. Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony danych
osobowych uważa się w szczególności:
a) naruszenie bezpieczeństwa systemów informatycznych, w których
przetwarzane są dane osobowe, w razie ich przetwarzania w takich
systemach,
b) udostępnienie lub umożliwienie udostępniania danych osobom lub
podmiotom do tego nieupoważnionym,
c) niedopełnienie obowiązków zachowania w tajemnicy danych osobowych
oraz sposobów ich zabezpieczenia,
d) przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i
celem ich zbierania,
e) naruszenie praw osób, których dane są przetwarzane.
4. W przypadku stwierdzenia okoliczności naruszenia zasad ochrony danych
osobowych Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do podjęcia niezbędnych
kroków, mających na celu ograniczenie skutków naruszenia oraz niezwłocznego
powiadomienia Administratora Danych.
VI. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla
zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych
1. Administrator Danych zapewnia zastosowanie środków technicznych i
organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności,
rozliczalności i ciągłości Przetwarzania danych.
2. Administrator Danych kieruje się tym, aby środki ochrony były adekwatne do
stwierdzonego poziomu ryzyka dla poszczególnych systemów, rodzajów zbiorów i
kategorii danych. Środki obejmują m.in.:
a) ograniczanie dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane
osobowe jedynie do osób odpowiednio upoważnionych. Inne osoby mogą
przebywać w pomieszczeniach wykorzystywanych do przetwarzania
danych jedynie w towarzystwie osoby upoważnionej.
b) ochronę strony internetowej za pomocą certyfikatów SSL,
c) ochronę sprzętu komputerowego przed złośliwym oprogramowaniem,
d) zabezpieczenie dostępu do sprzętu komputerowego przy pomocy haseł i
loginu dostępu,
e) zabezpieczenie dostępu do panelu administracyjnego serwisu przy
pomocy haseł i loginu dostępu.
VII.

Naruszenie zasad ochrony danych osobowych
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1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Administrator
Danych dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
2. W każdej sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator Danych zgłasza fakt
naruszenia zasad ochrony danych organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki –
jeżeli jest to wykonalne, nie później ni w terminie 72 godzin po stwierdzeniu
naruszenia.
3. Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie, Administrator Danych
zawiadamia o incydencie także osobę, której dane dotyczą
VIII. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Administrator Danych w ramach serwisu internetowego „Kidsartkids” powierza
przetwarzanie danych Podmiotowi przetwarzającemu w drodze umowy zawartej w
formie pisemnej, zgodnie z wymogami wskazanymi dla takich umów w art. 28
RODO.
IX.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego oraz profilowanie

1. Administrator Danych osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych do
państwa trzeciego, poza sytuacjami, w których następuje to na wniosek osoby, której
dane dotyczą.
2. Pobierane przez Administrator Danych nie podlegają profilowaniu tj.
wykorzystywaniu danych osobowych do oceny czynników osobowych takich jak np.
sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań,
wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
X.

Postanowienia końcowe
1. W serwisie mogą pojawić się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od serwisu internetowego „Kidsartkids” i nie są
nadzorowane przez Administratora Danych. Strony te mogą posiadać własne
polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
2. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności
serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w
zakresie ochrony danych osobowych oraz dalszy rozwój serwisu internetowego. O
wszelkich zmianach Administrator Danych będzie informował w sposób widoczny
i zrozumiały.
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