
POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU 

(załącznik do Regulaminu) 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne  

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania oraz sposoby ochrony danych, w tym 

danych osobowych osób, korzystających z Serwisu Internetowego znajdującego się na stronie 

internetowej www.placzabaw.teddyeddie.pl oraz dostępnego w ramach aplikacji mobilnych na systemach 

Android oraz iOS. 

2. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu serwisu i jest jego integralną częścią.  

3. Ilekroć w Polityce Prywatności jest mowa o: 

1) Administratorze – należy przez to rozumieć Teddy Eddie sp. z o.o., ul. Jasna 31B, 44-100 Gliwice, 

NIP: 631 266 05 60, REGON: 363 507 143, KRS 0000599231, e-mail: office@teddyeddie.pl, tel: +48 

887 03 88 62; 

2) Szkole Językowej – należy przez to rozumieć akredytowane centrum metody Teddy Eddie, w którym 

prowadzone są kursy metodą Teddy Eddie; 

3) Serwisie Internetowym - należy przez to rozumieć serwis znajdujący się pod adresem 

www.placzabaw.teddyeddie.pl oraz dostępny w ramach aplikacji mobilnych na systemach Android 

oraz iOS; 

4) Użytkowniku - należy przez to rozumieć podmiot korzystający z Serwisu Internetowego, przy czym 

kategoria ta obejmuje zarówno użytkowników nieposiadających Konta w Serwisie Internetowym, jak i 

Zarejestrowanych Użytkowników oraz Kursantów; 

5) Zarejestrowanym Użytkowniku – należy przez to rozumieć podmiot korzystający z Serwisu 

Internetowego, który posiada Konto oraz który jest opiekunem prawnym Kursanta lub lektorem 

pracującym w Szkole Językowej; 

6) Kursancie – należy przez to rozumieć dziecko będące uczestnikiem kursu Teddy Eddie prowadzonego 

w Szkole Językowej, któremu Zarejestrowany Użytkownik umożliwił lub zamierza umożliwić faktyczne 

korzystanie z Serwisu Internetowego; 

7) Koncie – należy przez to rozumieć funkcjonalność Serwisu Internetowego, umożliwiającą po 

zalogowaniu się w Serwisie Internetowym za pomocą indywidualnego loginu i PINu, dostęp do 

zasobów w systemie informatycznym w postaci pełnej wersji Ćwiczeń;  

8) Ćwiczeniach - należy przez to rozumieć funkcjonalność Serwisu Internetowego umożliwiającą 

wykonywanie ćwiczeń związanych z nauką języka angielskiego, zgodnie z poleceniami pojawiającymi 

się na ekranie. 

4. W ramach działalności Serwisu Internetowego zbierane, przetwarzane i wykorzystywane są dane 

Użytkowników. W ramach działalności Serwisu Internetowego zbierane mogą być ponadto informacje 

o adresie IP Użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, 

z której Użytkownik został przekierowany do Serwisu Internetowego oraz rodzaju oprogramowania 

z którego korzysta Użytkownik. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Serwisem 

Internetowym.  

 

 

§ 2 

Dane osobowe  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności Serwisu Internetowego jest 

Teddy Eddie sp. z o.o., ul. Jasna 31B, 44-100 Gliwice NIP: 631 266 05 60, REGON: 363 507 143, KRS 

0000599231, e-mail: office@teddyeddie.pl, tel: +48 887 03 88 62.  

2. W ramach działalności Serwisu Internetowego przetwarzane są następujące dane: 

1) dane osobowe Zarejestrowanego Użytkownika w postaci adresu e-mail, podanego w Szkole 

Językowej lub adresu e-mail podanego przez Zarejestrowanego Użytkownika w formularzu służącym 

do rejestracji w Serwisie Internetowym; 

2) dane osobowe Kursanta w postaci imienia i nazwiska, podanego przez  Zarejestrowanego 

Użytkownika w Szkole Językowej; 

3) dane Zarejestrowanego Użytkownika/Kursanta dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego tj. 

dane dotyczące ostatnich logowań w Serwisie Internetowym, średniego czasu poświęcanego na 

wykonywanie Ćwiczeń, preferencji w zakresie wyboru poszczególnych Ćwiczeń, rezultatów 

i efektywności wykonywanych Ćwiczeń. 

http://www.placzabaw.teddyeddie.pl/
http://www.placzabaw.teddyeddie.pl/


3. Dane osobowe są pozyskiwane przez Administratora w następujący sposób: 

1) przez udostępnienie Administratorowi przez Szkołę Językową danych osobowych Kursantów 

i Zarejestrowanych Użytkowników, co do których została wyrażona zgoda na ich udostępnienie 

Administratorowi; 

2) przez dobrowolne podawanie informacji przez Użytkowników w formularzu służącym do rejestracji 

w Serwisie Internetowym.  

4. Przetwarzanie danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników i Kursantów następuje: 

1) w celu założenia Konta w Serwisie Internetowym i umożliwienia dostępu do Serwisu Internetowego; 

2) w celu tworzenia statystyk dotyczących korzystania przez Zarejestrowanych Użytkowników 

i Kursantów z Serwisu Internetowego;  

3) w celu zwrotnego udostępnienia danych Szkole Językowej, w której Kursant odbywa kurs językowy 

prowadzony metodą Teddy Eddie, albo – w zakresie dotyczącym lektorów – w której dany lektor 

prowadzi kurs językowy metodą Teddy Eddie, na potrzeby prowadzenia analizy statystycznej 

dotyczącej korzystania z Serwisu przez konkretnych użytkowników.  

5. Administrator zapewnia, że wszelkie dane osobowe uzyskiwane przez niego są zbierane dla celów 

oznaczonych w niniejszej Polityce Prywatności oraz, że są przetwarzane zgodnie z prawem, 

a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

7. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych, które przetwarza. 

8. Administrator, w zakresie, w jakim nie narusza przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, 

uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników oraz Kursantów w 

celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej.  

9. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo dostępu do ich treści oraz prawo 

do ich uzupełnienia, uaktualniania i sprostowania. W celu realizacji tych uprawnień Zarejestrowany 

Użytkownik (lub Kursant) może kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub pisemnie na adresy określone w Regulaminie i Polityce Prywatności. Zarejestrowany 

Użytkownik może zgłaszać odpowiednie wnioski również w zakresie danych osobowych  Kursanta, które 

zostały podane przez tego Zarejestrowanego Użytkownika.  

10. Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające 

ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych 

ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 

zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

 

 

§ 3 

Pliki cookies  

1. W ramach działalności Serwisu Internetowego są używane niewielkie pliki zwane Cookies. Pliki te są 

zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika. Przez używanie plików cookies należy rozumieć 

ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora lub podmioty z nim 

współpracujące.  

2. Pliki cookies mogą być:  

1) plikami sesyjnymi, co oznacza, że są używane do momentu opuszczenia strony Serwisu 

Internetowego przez Użytkownika, lub do momentu zamknięcia przez niego przeglądarki 

internetowej;  

2) plikami stałymi, co oznacza, że pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ich 

parametrach lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.  

3. Pliki cookies mogą być używane w następujących celach:  

1) umożliwienia korzystania z usług dostępnych na stronie Serwisu Internetowego;  

2) zbierania informacji o sposobie korzystania przez Użytkowników z Serwisu Internetowego;  

3) zapamiętania wybranych przez Użytkowników ustawień strony internetowej;  

4) zapamiętania adresu e-mail i PINu za pomocą, których Użytkownik loguje się do Serwisu 

Internetowego.  

4. Używanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i 

oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.  



5. W ramach działalności Serwisu Internetowego mogą być stosowane również pliki cookies podmiotów 

zewnętrznych pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług 

współpracujących z Administratorem.  

6. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w 

urządzeniach końcowych Użytkowników. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez 

Użytkowników.  

7. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera za pomocą 

ustawień przeglądarki internetowej.  

8. Zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić 

zgodę na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w 

telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego również za pomocą 

ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym 

urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. W przypadku zatem gdyby Użytkownik nie chciał wyrazić 

takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.  

9. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich 

usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności 

powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:  

1) przeglądarka Firefox;  

2) przeglądarka Chrome;  

3) przeglądarka Microsoft Edge;  

4) przeglądarka Opera;  

5) przeglądarka Safari. 

 

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL

