Polityka
prywatności
Właścicielem Serwisu www.kolorowekredki.info jest firma IZIDOM Sp. z o.o.
(KRS 0000537053, NIP 7773244883)
Dane osobowe:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma IZIDOM Sp. z o.o. prowadząca
działalność pod adresem: ul. Transportowa 8, 62-020 Zalasewo, zwana dalej
„Administratorem”.
2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wprowadzone przez Ciebie dobrowolnie
w Formularzu Kontaktowym oraz/lub podane w przesłanej Karcie Zgłoszenia Dziecka w celu:
– obsługi Twojego zapytania ofertowego;
– realizacji procesu rekrutacji do placówki oświatowej prowadzonej przez Administratora.
3. Dane osobowe Twoje i Twojego dziecka podane w Formularzu Kontaktowym lub Karcie
Zgłoszenia Dziecka będą przetwarzane w procesie rekrutacji i podczas ewentualnej bytności
dziecka w placówce oświatowej prowadzonej przez Administratora.
4. Informujemy, że przysługuje Ci prawo dostępu do treści podanych przez Ciebie danych
oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego
administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią
wiadomość pocztą elektroniczną na adres: kontakt@kolorowekredki.info
5. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Konsekwencją niepodania Administratorowi Twoich danych osobowych oraz danych
Twojego dziecka, jest brak możliwości skorzystania z usług oferowanych przez
Administratora i co za tym idzie możliwości zawarcia umowy.

7. Administrator nie będzie udostępniać oraz odsprzedawać danych Twoich oraz Twojego
dziecka osobom nieupoważnionym.
8. Dane osobowe Twoje i Twojego dziecka są przechowywane i chronione z należytą
starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Pliki cookies
1. Serwis www.kolorowekredki.info wykorzystuje pliki cookies, czyli informacje tekstowe
przechowywane na urządzeniach końcowych (jak np. komputer czy smartfon), które może
odczytywać system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub podmiotów
trzecich.
2. Serwis www.kolorowekredki.info wykorzystuje cookies sesyjne (wygasające po
opuszczeniu serwisu lub zamknięciu przeglądarki) oraz cookies trwałe (przechowywane na
urządzeniu końcowym i rozpoznające Ciebie przy kolejnej wizycie na Serwisie).
3. Przy pierwszej wizycie na Serwisie www.kolorowekredki.info zostajesz poinformowany o
obecności plików cookies oraz poproszony o zgodę na ich przetwarzanie.
4. Pliki cookies możesz w dowolnym momencie usunąć ze swojej przeglądarki, co jednak
może spowodować, że serwis nie będzie działał poprawnie. Informację o tym, jak to zrobić
znajdziesz w sekcji „Pomoc” używanej przeglądarki internetowej lub jej ustawieniach bądź
preferencjach.
5. Cookies są wykorzystywane do zapewnienia prawidłowego działania serwisu, jak również
do celów analitycznych, społecznościowych i marketingowych, w tym:
– badania statystyk serwisu;
– udostępnienia możliwości logowania i utrzymania Sesji, tj. uniknięcie konieczności
ponownego logowania;
– rozpoznania wykorzystywanego urządzenia końcowego;
– badania preferencji użytkowników w celu dostosowania wyświetlanych usług i produktów.

Technologie
1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez
Ciebie w ramach przebywanie w Serwisie www.kolorowekredki.info:
– Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia
działań marketingowych;
– wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Serwisu. Google Analytics
korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań osób odwiedzających
Serwisy. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na
bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Serwis.
2. W celu korzystania z Serwisu www.kolorowekredki.info niezbędne jest posiadanie:
– urządzenia z dostępem do sieci Internet
– przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

