POLITYKA PRYWATNOŚCI
Administrator serwisu www.xtremekids.pl (dalej: „Strona”), będący jednocześnie właścicielem klubu „Xtreme
Kids” przetwarza dane zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).
Wypełniając zatem obowiązek nałożony na Administratora danych w RODO, prosimy o zapoznanie się z poniższą
polityką prywatności, wyjaśniającą zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji
o osobach korzystających z funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce prywatności (dalej jako:
„Użytkownik”)
KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą: Zdrowe Maluchy sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy
ul. Błonie 2 (33-100 Tarnów), NIP: 8733277279 (dalej zwana jako: „Administrator”)
Z KIM MOGĘ SIĘ SKONTAKTOWAĆ W PRZYPADKU PYTAŃ DOTYCZĄCYCH PRZETWARZANIA MOICH DANYCH?
Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem email: iod@xtremekids.pl lub pisemnie pod adresem siedziby Administratora.
CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
Zbierane dane osobowe są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, przy zastosowaniu
organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa. Administrator w związku z prowadzeniem działalności
Xtreme KIDS zbiera dane osobowe w poniżej wskazanych celach.
Dane osobowe będą przetwarzane:

1. na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) RODO gdy udzieliłeś zgodny na przetwarzanie danych:
a. w celu prowadzenia działań analitycznych i statystycznych polegających na tworzeniu analiz aktywności
Użytkowników, doskonalenia stosowanych funkcjonalności, poprawiania działania Strony,
b. w celu przesyłania informacji handlowej za pomocą środków w komunikacji elektronicznej na wskazany adres
e-mail w tym także przesyłania życzeń z okazji urodzin Członka Klubu wraz z ofertą dot. zorganizowania
przyjęcia urodzinowego w klubie Xtreme Kids – imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail,
c. w celu wykorzystania danych osobowych Użytkowników zebranych za pośrednictwem plików cookies,
d. w celu skorzystania przez dziecko z infrastruktury klubu Xtreme Kids – imię, nazwisko, data urodzenia dziecka,
a także nr telefonu i adres e-mail opiekuna,
e. w celu cyklicznego obciążenia karty płatniczej w związku z regulowaniem płatności Składek Członkowskich
wynikających z zawartej umowy na czas nieokreślony,
f. w celu identyfikacji członka klubu przy każdorazowym wstępie do Xtreme Kids,
g. realizacji usługi polegającej na organizacji urodzin w Xtreme Kids - imię, nazwisko, data urodzenia dziecka

2. na podstawie art. 6 ust. 1 litera b) RODO gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest

a.
b.
c.
d.

osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy:
w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy - imię, nazwisko, data urodzenia, adres
zamieszkania, telefon, adres e-mail opiekuna,
w celu skorzystania przez dziecko z infrastruktury klubu Xtreme Kids – imię, nazwisko, data urodzenia, telefon,
adres e-mail opiekuna,
realizacji usługi polegającej na organizacji urodzin w Xtreme Kids - imię, nazwisko, data urodzenia, telefon,
adres e-mai opiekuna,
realizacji usługi polegającej na pozostawieniu członka klubu pod opieką personelu klubu Xtreme Kids – imię,
nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, nr telefonu opiekuna.

3. na podstawie art. 6 ust. 1 litera c) RODO w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na
a.
b.
c.
d.

Administratorze w przypadku, gdy Administrator:
musi wykonać obowiązki z zakresu prawno-skarbowego,
ma obowiązek archiwizować dokumenty przez wskazany w przepisach czas,
może rozpatrywać wnioski, skargi i reklamacje,
ma obowiązek udostępnić dane na żądanie odpowiednich organów państwowych;

4. na podstawie art. 6 ust. 1 litera d) RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej:
- w celu rozpatrzenia sprawy zgłoszonej szkody, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających
ze zgłoszonej szkody oraz obrony żywotnych interesów zgłaszającego szkodę;

5. na podstawie art. 6 ust. 1 litera f) RODO gdy jest to uzasadnione usprawiedliwionym interesem
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.
k.

l.
m.

n.

h.
i.

Administratora w przypadku:
reklamy lub badanie rynku i opinii publicznej, o ile Pani/Pan nie sprzeciwi się wykorzystaniu danych,
w celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego polegającego na przedstawianiu i
przekazywaniu ofert reklamowych, informacji handlowych, newsletterów oraz innych materiałów
informacyjnych, promocyjnych i marketingowych dotyczących działalności Administratora oraz Podmiotów
Współpracujących z Administratorem,
ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego i działania systemów informatycznych,
udzielania porad, wskazówek,
obsługi wniosków, skarg lub reklamacji,
rozpatrzenia i obsługi zgłoszonej szkody, ustalenia jej istnienia i ewentualnej likwidacji szkody, dochodzenia
lub obrony roszczeń wynikających ze zgłoszonej szkody,
ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,
dostosowania treści Strony do potrzeb Użytkowników, ze względu na zabezpieczenie słusznych interesów
Administratora w zakresie jak najlepszego funkcjonowania Strony, przyjaznego dla Użytkownika i
efektywnego pobytu na Stronie,
zapewnienia bezpieczeństwa osób, porządku oraz ochrony mienia Administratora poprzez zastosowanie
środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring),
komunikacji i rozwiązywania sprawy kierowanej do Administratora za pośrednictwem dostępnego na Stronie
elektronicznego formularza, poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami
świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową,
dokonania archiwizacji dokumentów, tj. umów i dokumentów, w tym dokumentów niezbędnych do rozliczeń,
w stosunku do dokumentów, których okres przechowywania nie jest regulowany przepisami prawa,
prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji
elektronicznej, gdzie prawnie uzasadnionym celem Administratora jest prowadzenie działań marketingowych
promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu,
prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej, gdzie prawnie uzasadnionym celem Administratora jest prowadzenie działań marketingowych
promujących prowadzoną działalność,
wykorzystania danych osobowych Użytkowników zebranych za pośrednictwem plików cookies, w celach
marketingu bezpośredniego, w tym doboru produktów i usług do potrzeb Użytkowników,
profilowania dla dostarczania przez Administratora indywidualnie dopasowanych treści informacyjnych i
handlowo-marketingowych.

W przypadku podania w formularzu zgłoszenia szkody danych osobowych dotyczących stanu zdrowia
Administrator będzie je przetwarzać na podstawie art. 9 ust. 2 lit f RODO.
Przesyłanie przez Administratora informacji handlowej w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych
dotyczących usług oferowanych przez Administratora i podmioty współpracujące (w tym także przesyłanie życzeń

z okazji urodzin Członka Klubu oraz przedstawienie oferty dot. zorganizowania przyjęcia urodzinowego w Xtreme
Kids dla Członka Klubu) drogą elektroniczną na podany adres e-mail, po uzyskanej zgodzie, odbywać się będzie
zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
Wykorzystywanie przez Administratora, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów
komórkowych, komputerów oraz automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu
bezpośredniego, odbywać się będzie zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz.U. z 2021 r. poz. 576).
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Z ZAWARTYCH UMÓW ORAZ REALIZACJA UMOWY
Administrator przetwarza dane, które otrzymuje w ramach umowy, w tym przekazywane w formularzach.
W związku z zawarciem umowy mogą być przetwarzane następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia,
zdjęcie – dziecka oraz imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, dane kontaktowe (adres, e-mail,
telefon), numer karty płatniczej, data ważności karty płatniczej, numer rachunku bankowego – rodzica/opiekuna.
Podczas odwiedzin w klubie Xtreme Kids Administrator rejestruje takie dane jak: data i godzina wejścia, godzina
wyjścia, dane osób wchodzących na teren klubu (imię, nazwisko, data urodzenia dziecka oraz imię, nazwisko,
data urodzenia, tel., e-mail opiekuna).
ODBIORCY DANYCH
Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem (których lista znajduje
się poniżej), a także podmiotom wspierającym bieżące procesy biznesowe Administratora takie jak banki i
operatorzy płatności, świadczące usługi księgowe, prawne, marketingowe, pocztowe i kurierskie, dostawcy
odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmioty archiwizacyjne, a także firmy
ubezpieczeniowe, z którymi Administrator zawarł umowy ubezpieczenia.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą,
właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o
odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Lista podmiotów współpracujących z Administratorem:
a) Smart Concepts sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Błonie 2 (33-100) Tarnów, KRS: 0000588683,
b) Sem pro Media sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Błonie 2 (33-100) Tarnów, KRS: 0000757127,
c) Michalik Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Piotra Skargi nr 31-33 lok. 4, (33-100 Tarnów),
KRS: 0000762435.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co
do zasady dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres:






w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – dane będą przetwarzane do chwili
jej cofnięcia, z tym zastrzeżeniem, że dane będą nadal przetwarzane tylko w niezbędnym zakresie w celu
dochodzenia przez Administratora roszczeń oraz obrony przed takimi roszczeniami – do upływu okresu ich
przedawnienia,
w przypadku, gdy podstawą przetwarzanych danych jest umowa zawarta z Administratorem – przez cały
czas trwania tej umowy, a po jej zakończeniu w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa w celu
dochodzenia przez Administratora roszczeń oraz obrony przed takimi roszczeniami – do upływu okresu ich
przedawnienia,
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
realizowany przez Administratora:
- dane będą przechowywane tak długo, jak będą niezbędne do celów, dla których są one przetwarzane,





- dane będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa,
w przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych:
- na podstawie zgody na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej – dane będą przetwarzane do
czasu wycofania tej zgody lub do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w
zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej,
- na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – dane będą przetwarzane do czasu
zgłoszenia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – dane będą przetwarzane
do czasu jej wycofania,
w przypadku przetwarzania danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w formie monitoringu wizyjnego
w lokalu lub na terenie zarządzanym przez Administratora, dane będą przetwarzane w zakresie
dopuszczonym przez przepisy prawa w celu dochodzenia przez Administratora lub stron trzecich roszczeń
oraz obrony przed takimi roszczeniami – do upływu okresu ich przedawnienia. Nagrania z monitoringu będą
przechowywane przez okres 15 dni, po czym są nieodwracalnie usuwane, chyba że nagrania obrazu
stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym przez sąd lub organy ścigania lub gdy Administrator
powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym przez sąd lub organy
ścigania – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania.

TRANSFER DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Administrator nie przesyła danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
Podmiotom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Prawo dostępu do danych osobowych i informacji o ich przetwarzaniu. Osoba, której dane dotyczą ma
prawo uzyskać od Administratora: potwierdzenia, że przetwarza dane osobowe; dostępu do tych danych
osobowych; kopii danych osobowych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1
RODO.
Prawo do sprostowania danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać, aby Administrator:
niezwłocznie sprostował dane osobowe, które są nieprawidłowe lub je zaktualizował; uzupełnił
niekompletne dane osobowe.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać, aby
Administrator ograniczył przetwarzanie danych osobowych: jeżeli osoba, której dane dotyczą,
kwestionuje prawidłowość danych osobowych; jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba,
której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich
wykorzystywania; jeżeli Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,
ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; jeżeli
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania.
W przypadku skorzystania z prawa ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może
je w dalszym ciągu przetwarzać na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 RODO.
Prawo do przeniesienia danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać dane osobowe lub
upoważnić Administratora do ich przesłania innemu administratorowi w ustrukturyzowanym
powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Administrator przeniesie
wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki: przetwarzanie odbywa się w sposób
zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej i dane przetwarzane są na podstawie
zgody lub w związku z zawartą umową.
Prawo do usunięcie danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać, aby Administrator usunął
dane osobowe, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z
naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Osoba, której dane dotyczą
ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim
marketingiem.

7.

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych wobec innych celów przetwarzania danych. Osoba,
której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartego na
prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym
profilowania. Wniesienie sprzeciwu powoduje, że nie będzie wolno dalej przetwarzać tych danych
osobowych, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
8. Prawo wycofania zgody. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wycofać w dowolnym momencie zgodę,
na podstawie której przetwarzane są jej dane osobowe, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.
9. Prawo do wniesienia skargi. Osoba, której dane dotyczą ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych
osobowych.
10. Prawo zarządzania ustawieniami cookies i innymi technologiami. Użytkownik ma prawo zarządzać
zgodą na użytkowanie plików cookies i innych technologii za pomocą ustawień przeglądarki. Użytkownik
ma prawo skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby pliki cookies były usuwane z dysku twardego,
uniemożliwić umieszczanie nowych plików cookies lub otrzymywać powiadomienia, tak aby żaden plik
cookies nie został umieszczony bez wyraźnej zgody Użytkownika. Użytkownik może również tak
skonfigurować przeglądarkę, aby pliki cookies nie były automatycznie zapisywane. Zmiana ustawień
plików cookies (wyłączenie przyjmowania plików cookies) może uniemożliwić korzystanie z części Strony
lub uniemożliwi wyświetlanie się części informacji przeznaczonych dla Użytkowników. Wycofanie zgody
na wykorzystanie plików Cookiem możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki.
INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
W przypadku uzupełnienia dowolnego dostępnego na Stronie formularza, Administrator gromadzi i przetwarza
podane dane, które są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do realizacji celów, w
których są one przetwarzane, uwzględniając zasadę ,,minimalizacji danych”, zgodnie z RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach podanie danych jest konieczne
dla zawarcia umowy czy rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, zgłoszonej szkody, czy umówienia się na darmową
konsultację bądź trening.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Administrator zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w określonych odstępach czasu,
prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, a dostęp
do nich mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na
wykonywane przez nie zadania.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w
mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z
prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowaniu
różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony
interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE STOSOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

GOOGLE ANALYTICS. Administrator korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, są to pliki cookies firmy
Google Ireland Ltd., które zbierają informacje na temat sposobu korzystania ze Strony przez Użytkownika, takie
jak podstrony, które zostały wyświetlone, czas spędzony na Stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi
podstronami. W ramach plików cookies Google Analytics zbierane są dane demograficzne oraz dane o
zainteresowaniach. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można
znaleźć pod linkiem:
https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
GOOGLE ADWORDS. Google AdWords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii
reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe
czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom,
które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie
powyższej usługi dostępne są pod linkiem:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.
FACEBOOK PIXEL. Administrator korzysta z narzędzi marketingowych Facebook Pixel, które są plikami cookies
firmy Facebook Ireland Ltd., umożliwiającymi kierowanie spersonalizowanych reklam na portalu Facebook.
Administrator posiada wyłącznie informacje na temat działań Użytkownika podjętych w ramach jego Strony.
Niemniej firma Facebook w sposób całkowicie niezależny od Administratora może łączyć informacje, o których
mowa powyżej z innymi informacjami zbieranymi w ramach korzystania przez Użytkownika z portalu Facebook i
wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Szczegółowe informacje na temat
przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem:
https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.
Getresponse. Administrator korzysta z narzędzi marketingowych Getresponse. Szczegółowe informacje na temat
przetwarzania danych przez Getresponse można znaleźć pod linkiem:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Manychat. Administrator korzysta z narzędzi marketingowych Manychat. Szczegółowe informacje na temat
przetwarzania danych przez Manychat można znaleźć pod linkiem:
https://manychat.com/privacy.html
hotjar. Administrator korzysta z narzędzi marketingowych hotjar. Szczegółowe informacje na temat
przetwarzania danych przez LinkedIn można znaleźć pod linkiem:
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
PLIKI COOKIES
Oprócz danych osobowych, Administrator gromadzi także informacje poprzez pliki cookies (inaczej ciasteczka).
Pliki cookies są to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu końcowym (np. komputer, tablet, smartfon)
Użytkownika przeglądającego Stronę Administratora. Pliki cookies w czasie pobytu na Stronie zbierane są
automatycznie przez system poprzez przeglądarkę internetową. Korzystając ze strony internetowej
https://xtremekids.pl/ akceptujesz pliki cookies, które umożliwiają prowadzenie witryny Administratorowi.
Wykorzystywane przez nas pliki cookies wchodzą w skład rozwiązania Google Analytics. W celu zasięgnięcia
szczegółowej informacji na temat wykorzystywanego rozwiązania zapraszamy do kliknięcia w poniższy link:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach:
– utrzymania i poprawności działania usług witryny,
– utrzymania sesji Użytkownika Strony (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi ponownie wpisywać
wymaganych danych,
– prowadzenia statystyki użytkowników odwiedzających witrynę.

Podstawą prawną przetwarzania w taki sposób danych osobowych jest zgoda Użytkownika oraz prawnie
uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnianiu wysokiej jakości usług, zapewnianiu
bezpieczeństwa usług i prowadzeniu działań marketingowych oraz zwiększaniu sprzedaży.
Ponadto informujemy, że istnieje możliwość własnoręcznej konfiguracji ciasteczek w poszczególnych
przeglądarkach. Ciasteczka można ograniczyć lub całkowicie zablokować.
ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Administrator zastrzega prawo do możliwości zmiany niniejszej Polityki w dowolnym momencie ze względu na
zakres oferowanych usług oraz zmiany przepisów prawa.
Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności 14/04/2022.

