
Polityka prywatności 

W pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych 
odwiedzających nasz serwis internetowy. Niniejsza polityka prywatności  odnosi się do wykorzystania 
plików Cookies oraz postępowania z danymi osobowymi w ramach strony internetowej  
h�ps://flowpolekcjach.com/ . 

De�nicje: 

-  Administrator  – FLOW RITTA Sp z.o.o z siedzibą w: Mirów 11 d, 42-320 Niegowa                         
 NIP: 5771764229 , REGON: 382683460 

-  Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i 
przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron 
internetowych Serwisu. 

-  Serwis – strona internetowa lub aplikacja, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, 
działające w domenie h�ps://flowpolekcjach.com/ .   

-  Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do 
Serwisu. 

-  Użytkownik – osoba lub podmiot korzystający z Serwisu. 
-  Zajęcia  – zajęcia pozalekcyjne i inne aktywności organizowane przez Administratora.  

Pliki Cookies 
 

I. Co to są pliki Cookies? 

Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron 
internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, 
czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

II.  Rodzaje wykorzystywanych Cookies 
 

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.                                           
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów 
lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają 
zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis 
indywidualnie do każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której 
pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. 
 

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies: 
-  Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu 

zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z 
pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek 
danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 

-  Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu 
ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje 
ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na 
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia 
Użytkownika. 
 



3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego 
Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza 
funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies. 

III.  Cele w jakich wykorzystywane są Cookies 

Administrator wykorzystuje pliki Cookies w następujących celach: 
1) Konfiguracji Serwisu: 

� rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiedniego 
wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb, 

� rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. 
2) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych: 

� dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz 
optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają 
rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę 
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, 

3) Analiz i badań oraz audytu oglądalności 
� tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy 

Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i 
zawartości, 

4) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu. 
 

IV.  Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies 
 

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, 
określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia 
Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać 
za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te 
mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę 
plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym 
zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i 
sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki 
internetowej). 
 

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych                                   
w przeglądarce internetowej, której używa. 
 

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na 
stronie internetowej Serwisu. 
 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych                                                          
dla rodziców i opiekunów prawnych 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia 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) –  RODO /Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z 
późn.zm./ informuję, iż: 

Tożsamość i dane kontaktowe 
Administratora   

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FLOW Ri�a Sp z.o.o
z siedzibą w Mirów 11 d, 42-320 Niegowa,   e-mail:   
kontakt@flowpolekcjach.com  ,   tel. 731 906 936.  
 



Dane kontaktowe Inspektora 
Ochrony Danych  

Administrator – nie wyznaczył Inspektora ochrony danych /IOD/, gdyż nie ma 
takiego obowiązku.  We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych można się kontaktować pod adresem e-mail: 
kontakt@flowpolekcjach.com                                     lub tradycyjnie pod 
adresem:   Mirów 11 d, 42-320 Niegowa 

Cele przetwarzania                         i 
podstawa prawna 

Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu: - dokonania zapisu                                  
i organizacji zajęć oraz realizacji umowy prowadzenia zajęć na podstawie               
art.6 ust.1 lit. a) i b) RODO, - wypełnienia obowiązku prawnego  wystawienia 
faktury/rachunku na podstawie art.6 ust. 1 lit. c) RODO,  - ewentualnego 
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie 
uzasadnionym interesem Administratora na podstawie art.6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Odbiorcy danych 

 

Pani/ Pana dane mogą być udostępnione: - organom państwowym lub innym 
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, - podmiotom 
współpracującym z Administratorem, na podstawie pisemnych umów 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych                    
w umowie zadań i  usług na rzecz Administratora np. hos�ngu lub obsługi 
strony internetowej, księgowości.   

Okres przechowywania  danych  Pani/Pana dane będą przechowywane do: - momentu wygaśnięcia obowiązku 
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,   - chwili realizacji 
zadania do którego dane zostały zebrane,  - czasu cofnięcia zgody, w przypadku 
przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, - końca okresu 
przedawnienia potencjalnych roszczeń.   

Pani/Pana prawa związane z 
przetwarzaniem danych 
osobowych 

1) Do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 
danych. 

2) Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody                      
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

3) Do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych /PUODO/ ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej(-jego) danych osobowych 
narusza przepisy RODO. 
 

Informacja o zamiarze 
przekazywania danych 
osobowych do państwa trzeciego 
lub orgfanizacji 
międzynarodowej  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 

 

Informacja                                     o 
dowolności lub obowiązku 
podania danych  

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do 
dokonania zapisu i udziału w  zajęciach,  zawarcia lub wykonania umowy,  
wystawienia rachunku lub faktury VAT.  

Informacja o zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji w tym o 
profilowaniu 

 

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie 
podlegało zautomatyzowanemu poodejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,                     
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

 
 
 


