Programa sp. z o.o. sp. k. szanuje i ceni prywatność użytkowników swoich stron internetowych,
dlatego przetwarza posiadane dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności z Rozporządzeniem 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dokładając najwyższej staranności, aby dane
osobowe użytkowników były bezpieczne.
Niniejsza Polityka prywatności (dalej określana jako Polityka) zawiera informacje o tym, kim
jesteśmy, jakie informacje o użytkownikach gromadzimy, gdy korzystają z naszych stron
internetowych i powiązanych usług oraz w jakim celu i w jaki sposób wykorzystujemy te
informacje. W Polityce wyjaśniamy też, jakie prawa przysługują użytkownikom w związku
z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Kim jesteśmy
Programa sp. z o.o. sp. k. (dalej określana jako Programa, my, nasze) z siedzibą w Poznaniu
przy ul. Winogrady 18A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000752779, NIP: 9721295007, REGON: 381549386, świadczy m.in.
usługi poprzez stronę internetową dostępną pod adresemhttp://programa.pl.
Programa.pl sp. z o.o. sp. k. jest administratorem danych osobowych użytkowników swojej strony
internetowej, w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

W jaki sposób i jakie dane osobowe użytkowników gromadzimy
Dane osobowe użytkowników gromadzimy w następujących sytuacjach:
1. Gdy użytkownik sam przekazuje nam swoje dane osobowe, np. zapisując się na newsletter,
wypełniając formularz rekrutacyjny, formularz kontaktowy, wysyłając CV lub pozostawiając
informacje o swoich danych na czacie. Dane osobowe uzyskane od użytkownika najczęściej
obejmują:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

imię i nazwisko
adres
kod pocztowy
miejsce zamieszkania
numer telefonu
adres e-mail

2. Gdy użytkownik korzysta z naszych stron internetowych możemy zbierać informacje
przesyłane przez przeglądarki internetowe klientów w trakcie korzystania z naszych usług (log
data). Informacje te mogą dotyczyć takich danych jak numer IP, typ przeglądarki, wersja

przeglądarki, strony naszego serwisu, które klient odwiedza korzystając z naszych usług, czas
oraz datę wizyty klienta, czas spędzony na naszych stronach oraz inne statystyki.
W nawiązaniu do powyższego, możemy używać usług osób trzecich takich jak Google
Analytics, Drift i inne narzędzia, które zbierają, monitorują oraz analizują tego typu informacje
w celu zwiększania funkcjonalności naszych usług. Podmioty trzecie mają własne polityki
prywatności określające, w jaki sposób wykorzystują tego typu informacje.
3. Korzystanie z naszych stron internetowych powoduje, że gromadzimy dane osobowe
uzyskane z urządzenia użytkownika, z którego następuje dostęp do naszych stron
internetowych. Te dane mogą być gromadzone z wykorzystaniem plików cookies. Więcej
informacji o korzystaniu z plików cookies znajduje się w rozdziale Pliki cookies.
4. Gdy użytkownik korzysta z naszych kanałów w mediach społecznościowych.
5. Nie zbieramy jakichkolwiek danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub
etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do
związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych
w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia,
seksualności lub orientacji seksualnej.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe użytkowników
Rekrutacja
W przypadku rekrutacji nowych pracowników lub współpracowników przetwarzamy dane
osobowe użytkowników, aby prawidłowo przeprowadzić ten proces. Za zgodą użytkownika
umieszczamy jego dane w naszej bazie, aby możliwe było poinformowanie użytkownika o
kolejnych rekrutacjach.
Na podstawie obowiązujących przepisów możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika
kandydującego do pracy w ramach danej rekrutacji, w zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu
pracy. Podanie przez użytkownika innych danych osobowych niż wskazane w Kodeksie pracy
i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie dla potrzeb rekrutacji obecnej lub przyszłej oraz dla
potrzeb zatrudnienia jest dobrowolne. Jednak bez zgody na przetwarzanie takich danych
osobowych użytkownika nie będziemy mogli podjąć działań związanych z obecną lub przyszłą
rekrutacją, a także nie będziemy mogli wykonywać czynności zmierzających do zatrudnienia
kandydata do pracy.
Już po zatrudnieniu dane osobowe użytkowników niezbędne są nam w celu zapewnienia obsługi
kadrowo-płacowej, zarządzania personelem i w celu związanym z dokonywaniem rozliczeń.

Kontakt
Dane osobowe użytkowników wykorzystujemy także dla celów kontaktu, aby zapewnić
użytkownikom odpowiednie treści, w szczególności, aby odpowiadać na zadane nam pytania.
Promocja
Możemy też kontaktować się z użytkownikami, aby informować o świadczonych przez nas
usługach oraz aby przekazać informacje o wydarzeniach, którymi użytkownik może być
zainteresowany. W przypadku wyrażenia zgody na świadczenie przez nas usługi newsletter,
przekazujemy użytkownikom informacje wysyłając newsletter. Użytkownik może zrezygnować
z otrzymywania od nas wszystkich lub którejkolwiek z informacji poprzez kliknięcie w link
„Rezygnacja” lub poprzez instrukcje, które wysyłamy w każdym naszym e-mailu.
Klienci
W przypadku użytkowników będących naszymi Klientami przetwarzanie danych osobowych jest
niezbędne do prowadzenia negocjacji, zawarcia i wykonania umowy.
Inne cele
Przetwarzamy dane osobowe użytkowników dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia
rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Z danych osobowych użytkowników korzystamy również w celu obsługi i optymalizacji strony
internetowej, aby zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych
i powiązanych usług oraz aby ulepszać naszą stronę internetową.
Bez zgody użytkownika dane osobowe użytkowników nie są i nie będą wykorzystywane w innych
celach niż wyżej wskazane, chyba że taki obowiązek zostanie nałożony na nas przepisami prawa.
Jeśli dane osobowe miałyby być wykorzystane w innym celu, użytkownik zostanie o tym
uprzednio poinformowany.

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe użytkowników?
Do przetwarzania danych osobowych użytkowników upoważnia nas:
a) zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, albo
b) konieczność wykonania umowy, której stroną jest użytkownik lub konieczność podjęcia
działań poprzedzających zawarcie takiej umowy, na wniosek użytkownika, albo
c) konieczność spełnienia obowiązków prawnych nałożonych na nas przez obowiązujące
przepisy, albo
d) konieczność ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innej osoby fizycznej, albo
e) sytuacja, w której przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub podmiot trzeci, takich jak

marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej, kontrola dostępu do budynku.

Jak chronimy dane osobowe?
Wiedząc, że dane osobowe należy chronić przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, oraz realizując
obowiązujące w tym zakresie wymagania prawne, w Programa w sposób szczególny dbamy, aby
dane osobowe były bezpieczne.
Staramy się zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego
przetwarzania wdrażać odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja,
zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja
danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi
wynikające z obowiązującego prawa oraz chronić prawa naszych klientów. Wdrażamy również
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te
dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania.
Dokładamy szczególnej staranności, aby dane osobowe użytkowników były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i niepoddawane
dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c) prawidłowe, w razie potrzeby uaktualniane i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane;
d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej
niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Czas przechowywania danych
Dane osobowe użytkowników przetwarzamy tylko przez taki okres, jaki jest uzasadniony celem,
dla którego dane były zebrane i na jaki pozwalają przepisy prawa.
To jak długo będziemy przechowywać poszczególne rodzaje danych osobowych zależy od
konkretnych przepisów, które niekiedy nakładają obowiązek przechowywania danych przez
określony czas.
Jeśli tylko nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, użytkownik uprawniony jest do żądania,
aby jego dane zostały usunięte z naszej bazy danych.
Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z użytkownikiem,
a także po jej zakończeniu w celach:

a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy lub odpowiadania na takie
roszczenia – do czasu przedawnienia roszczeń
b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych,
c) statystycznych i archiwizacyjnych,
d) maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy, chyba że przepisy
nakładają obowiązek dłuższego przechowywania danych
W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, dane użytkownika będą
przetwarzane przez czas posiadania przez nas produktów i usług skierowanych do użytkownika,
chyba że wcześniej użytkownik cofnie swoją zgodę lub wniesie sprzeciw co do przetwarzania
swoich danych w tym celu. Dane te będą poddawane okresowemu sprawdzaniu pod kątem ich
aktualności i w przypadku stwierdzenia, że są nieaktualne, będą przez nas aktualizowane lub
usuwane.
Dane osobowe użytkownika uzyskane w procesie rekrutacji przetwarzamy przez czas trwania
rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji możemy nadal przetwarzać dane użytkownika na wypadek
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub odpowiadania na roszczenia, nie dłużej jednak niż 3 lata
od dnia, w którym zakończono dany proces rekrutacji.
W przypadku, gdy użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych także dla
potrzeb przyszłych rekrutacji będziemy przetwarzać dane osobowe w tym celu przez okres
kolejnych 5 lat (ewentualnie: przez okres, w jakim możemy zaoferować użytkownikowi
interesującą ofertę pracy).
Dane osobowe związane z zatrudnieniem przetwarzamy przez okres zatrudnienia, a po jego
ustaniu przez okres niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń ze stosunku pracy lub
odpowiadania na takie roszczenia, tj. przez okres 3 lat od daty zakończenia stosunku pracy.
Ponadto archiwizujemy dokumentację pracowniczą przez okres i w zakresie wymaganym
przepisami prawa.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania
danych osobowych będziemy przechowywać dane osobowe użytkowników przez okres, w którym
Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla
udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez
organy publiczne.

Przekazywanie danych innym podmiotom
Niekiedy dane osobowe użytkowników będą przekazywane dostawcom, którzy świadczą dla nas
usługi, naszym podwykonawcom lub profesjonalnym doradcom. Zawsze dbamy o to, aby
przekazanie danych użytkowników innym podmiotom nie wpłynęło na bezpieczeństwo tych
danych. Dlatego każdorazowo zobowiązujemy podmioty, z którymi współpracujemy do

stosowania nie mniej rygorystycznych zasad przetwarzania danych osobowych niż my stosujemy,
zgodnie z przepisami prawa.
Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Oznacza, to, że dane osobowe użytkowników, mimo przekazywania ich poza
granice Polski, będą nadal chronione na takich samych zasadach, jak w kraju.
Jeśli użytkownik miałby jakiekolwiek wątpliwości, co do odpowiedniego zabezpieczenia jego
danych osobowych może się z nami w tym celu skontaktować, pisząc na adres: hello@programa.pl
Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przekazanie swoich danych osobowych innym podmiotom
może wysłać nam wiadomość z takim wnioskiem. Bez zgody użytkownika możemy udostępniać
jego dane osobowe innym podmiotom tylko w formie nie pozwalającej na identyfikację
użytkownika.

Prawa użytkowników
1. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dane
osobowe dotyczące użytkownika, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania
dostępu do nich oraz następujących informacji:
a) cele przetwarzania,
b) kategorie odnośnych danych osobowych,
c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe
zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach
trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy
nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane
dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od użytkownika - wszelkie dostępne
informacje o ich źródle,
h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu,
oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu
i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane
dotyczą.
2. Użytkownik ma prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania danych osobowych
dotyczących użytkownika, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów
przetwarzania, użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

3. Użytkownik ma prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia danych osobowych
dotyczących użytkownika, a my mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane
osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny
sposób przetwarzane,
b) użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania,
c) użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych,
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego,
któremu podlega administrator,
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa
informacyjnego.
4. Użytkownik ma prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących
przypadkach:
a) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych - na okres pozwalający
nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych.
5. Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące użytkownika oraz ma
prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony,
jeżeli:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika oraz
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
6. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
swoich danych osobowych. Więcej informacji na temat sprzeciwu znajduje się poniżej.
7. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody, jeśli przetwarzanie danych oparte jest na tej
zgodzie. Wycofanie zgody nie powoduje, że przetwarzanie jakie miało miejsce przed
wycofaniem zgody będzie uznane za nielegalne. Podobnie, przetwarzanie danych
osobowych użytkownika, który wycofał zgodę będzie legalne, jeśli, mimo wycofania zgody,
będziemy mogli przetwarzać dane osobowe użytkownika na innej podstawie niż zgoda
albo gdy będziemy zobowiązani przepisami prawa do dalszego przetwarzania danych.

Poinformujemy każdego odbiorcę, któremu dane zostały ujawnione o sprostowaniu lub usunięciu
danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, które dokonaliśmy na podstawie wyżej
wskazanych postanowień, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie
dużego wysiłku. Poinformujemy użytkownika o tych odbiorcach, jeżeli tego zażąda.
Użytkownik, który chciałby skorzystać z powyższych możliwości, w szczególności w przypadku
zamiaru wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych proszony jest o złożenie wniosku
na adres hello@programa.pl, ewentualnie na piśmie na nasz adres podany na wstępie. Na każdy
wniosek odpowiemy najpóźniej w terminie 1 miesiąca, nawet, jeśli w takim czasie nie będzie
możliwe zrealizowanie żądania wniosku. W takim przypadku poinformujemy użytkownika o
podjętych działaniach.

Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych
Użytkownik, którego dane są przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią (np. w celu
marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług, w celu profilowania) ma prawo w
dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania jego danych, a to z przyczyn
związanych ze szczególną sytuacją użytkownika.
Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika, chyba że
będą istniały ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec
interesów, praw i wolności użytkownika, który wniósł sprzeciw lub jeśli będą istniały podstawy do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Użytkownik może wnieść sprzeciw, np. wysyłając nam informację na adres hello@programa.pl.

Prawo do złożenia skargi
Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi w biurze Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-986 Warszawa.

Informacja o plikach „cookies” (ciasteczkach)
Na swoich stronach internetowych korzystamy z plików cookies. Pliki cookies to niewielkie
informacje przechowywane przez przeglądarkę lub urządzenie smart użytkownika.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania
ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b) utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na
każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w
sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
d) w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących
ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z
ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników
nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.
e) analizy sposobu użytkowania stron Programa i mierzenia skuteczności działań
promocyjnych (poprzez Google Analitycs i inne dostępne narzędzia).
Stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe”
(persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki
internetowej.
Na używanie przez nas informacji przez pliki „Cookies” wyrażasz zgodę poprzez kliknięcie
przycisku „OK” na naszej stronie internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą
wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą
być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z
plików cookie wykorzystywane w statystykach.

Przetwarzanie automatyczne
Niektóre dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane automatycznie, w szczególności dla
celów analizy statystycznej lub prezentowania zindywidualizowanych treści marketingowych,
jednak nie będzie to wpływać na uprawnienia użytkowników lub wywoływać wobec nich
jakichkolwiek skutków prawnych. Informacje o automatycznym przetwarzaniu zawarte są w
rozdziale dotyczącym plików cookies.

Odnośniki do innych stron

Na stronach internetowych Programa zawarte mogą być odnośniki do innych stron internetowych
(www). Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące
na tych stronach. Sugerujemy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką
prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszego serwisu.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych
osobowych?
Możesz się z nami kontaktować pisząc na adres:
adres e-mail: hello@programa.pl
adres pocztowy: ul. Winogrady 18a, 61-663 Poznań

Polityka dotycząca małoletnich
1. Nasze usługi nie są adresowane dla osób poniżej 18 roku życia.
2. Świadomie nie zbieramy jakichkolwiek danych osobowych osób poniżej 18 roku życia.
Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i masz informacje, że ktoś nam przekazał dane
osobowe osoby poniżej 18 roku życia, prosimy o kontakt z nami. Jeśli uzyskamy
informacje o tym, że zebraliśmy dane osobowe osoby poniżej 18 roku życia bez weryfikacji
tego ze strony rodzica lub opiekuna, podejmiemy działania, aby usunąć takie informacje z
naszych serwerów.

Zmiany polityki
1. Możemy aktualizować niniejszą politykę. Poinformujemy użytkowników o każdorazowej
zmianie tego dokumentu poprzez zamieszczenie nowego dokumentu na niniejszej stronie.
2. Polecamy użytkownikom sprawdzanie niniejszego dokumentu w celu zapoznania się z
ewentualnymi zmianami. Zmiany polityki wchodzą w życie z dniem zamieszczenia ich na
niniejszej stronie.

