Polityka prywatności
Drogi Użytkowniku!
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś korzystając z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego
poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące zasad postępowania z Twoimi danymi
osobowymi oraz plikami cookies wykorzystywanymi przez naszą Platformę. Informacje te zostały
przygotowane z uwzględnieniem przepisów RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
●

●

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz przechowywania
informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym
urządzeniu końcowym użytkownika serwisu https:// xxxxxxxxxxx.
Jeśli w polityce prywatności wykorzystywany jest któryś z poniższych zwrotów, to należy mu
nadać znaczenie następujące:
○ administrator – Mindgenic Sp. z o.o. KRS 0000881281 NIP 9662146960 Regon
388053151 Adres ul. Żurawia 71 15-540 Białystok Podlaskie
○ platforma - serwis internetowy dostępny w sieci web pod adresem https://
xxxxxxxxxxx będący usługą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną;
○ sklep – serwis internetowy umożliwiający nabywanie towarów i usług, dostępny w
sieci web pod adresem https:// www.mindgenic-ai.com
○ sprzedaż lub zakup – proces, podczas którego nabywasz w zamian za środki
pieniężne towary lub usługi dostępne w sklepie;
○ usługa warunkowa - usługa oparta na dostępie warunkowym w rozumieniu ustawy o
ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub
polegających na dostępie warunkowym, będąca jednocześnie usługą w rozumieniu
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca na możliwości
skorzystania w ramach platformy edukacyjnej z dostępu za pomocą konta
użytkownika do treści cyfrowych stanowiących własność usługodawcy;
○ użytkownik – to osoba fizyczna, która jest usługobiorcą usługi świadczonej drogą
elektroniczną oraz świadczonych w jej ramach usług warunkowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (“Administrator”)
Mindgenic AI Sp. z o.o. KRS 0000881281 NIP 9662146960 Regon 388053151 Adres ul. Żurawia 71
15-540 Białystok Podlaskie

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Jeżeli zamierzasz założyć konto użytkownika i korzystać z naszych usług, będziesz musiał nam
podać dane niezbędne do prawidłowego świadczenia naszej usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Twoje
dane są przez nas przetwarzane w celach określonych poniżej, w związku z prowadzeniem Platformy
i świadczeniem tam usług („Usługi”).

CEL PRZETWARZANIA:
●
●
●

Świadczenie usług oferowanych w Platformie
Realizacja Twoich zamówień, w tym zakup kursów i materiałów e-learningowych
Marketing bezpośredni, np. newsletter

DANE MOŻEMY PRZETWARZAĆ NA PODSTAWIE:
●
●
●
●
●

Umowy sprzedaży lub działań, które podejmujemy na Twoje żądanie, zmierzające do jej
zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Obowiązku prawnego, który na nas ciąży (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Zgody, którą wyrażasz na Platformie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Umowy o świadczenie usług lub działań, które podejmowane są na Twoje żądanie,
zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
prawnie uzasadnionego interesu, który polega na:
○ przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych
roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
○ prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
○ przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO)
○ badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

UDOSTĘPNIENIE DANYCH PRZEZ CIEBIE:
●
●
●

Jest zupełnie dobrowolne, to wyłącznie Twoja decyzja.
W niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.
Jest niezbędne do świadczenia naszych usług.

JEŚLI NIE PODASZ DANYCH:
W zależności od tego, w jakim dane są podawane:
● Możesz nie mieć możliwości zarejestrowania się na Platformie
● Możesz nie mieć możliwości korzystania z usług Platformy
● Możesz nie mieć możliwości dokonania zakupów na Platformie

MOŻLIWOŚĆ COFNIĘCIA ZGODY:
●
●

w każdej chwili
W celu cofnięcia zgody należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
za pomocą adresu e-mail

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA
Będziemy przetwarzać Twoje dane tylko tak długo, jak będziemy mieć podstawę prawną, tj.:
• do czasu, gdy przestaje na nas ciążyć nasz obowiązek prawny, wymagający od nas
przetwarzania Twoich danych;
• kiedy nie będzie możliwości zidentyfikowania, zbadania lub obrony roszczenia, które
może mieć związek z umową zawartą przez strony z Platformą;
• do czasu, gdy nie cofniesz zgody na przetwarzanie danych;
• gdy zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych –
gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub
gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z
właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA
Przysługuje Ci prawo żądania:
● dostępu do Twoich danych osobowych,
● ich zmiany,
● usunięcia,
● ograniczenia przetwarzania,
● żądania przeniesienia danych do innego administratora,
● uzyskania informacji na temat danych przekazanych osobom trzecim

Możesz również w każdym momencie:
●

wnieść sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
○ z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania
dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na
prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
○ jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w
zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw
Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w
Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

Polityka cookies
Nasza Platforma, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje tzw. pliki cookies, które:
są przechowywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu itp.)
·
pozwalają m.in. na korzystanie ze wszystkich funkcji
·
nie modyfikują parametrów Twojego urządzenia
·
Korzystając z odpowiednich opcji w przeglądarce możesz:
• usunąć pliki cookie
• zablokować przyszłe wykorzystanie plików cookie w dowolnym momencie
Na naszej Platformie wykorzystujemy ciasteczka:
● żeby zapamiętywać informacje o Twojej sesji,
● w celach statystycznych,
● w działaniach marketingowych,
● do udostępniania funkcji Platformy.
● w celach udoskonalenia funkcjonowania naszej Platformy

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w
Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku Pomocy Twojej przeglądarki. Możesz przeczytać
informacje na ten temat, naciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie porady
znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, z której korzystasz:
● Firefox
● Chrome
● Safari
● Internet Explorer / Microsoft Edge
Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz m.in. w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
Korzystamy z usług organizacji zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Oto lista
podmiotów, które mogą być odbiorcami Twoich danych:
• Dostawcy płatności
• Dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia strony internetowej/Platformy
● Dostawca zamówionych towarów/usług
● Biuro księgowe
● Dostawcy usług marketingowych
● Dostawcy usług i narzędzi do prowadzenia statystyk
● odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do
udostępnienia im danych

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności? Może chciałbyś zaktualizować lub
usunąć swoje dane? Napisz na adres e-mail:
iod@mindgenic-ai.com

