POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISU SZKOLNAKASA.PL

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz
zasady korzystania z plików Cookies w serwisie internetowym SzkolnaKasa.pl.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
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 („RODO”), Let Me Pay Sp. z o.o. („Let Me Pay”) informuje o zasadach przetwarzania Państwa
danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Poniższe zasady
obowiązują począwszy od 25 maja 2018 roku.
Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych
przez Let Me Pay, a także przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony
danych osobowych drogą elektroniczną na adres email IODO@letmepay.com lub pisemnie na adres:
Let Me Pay Sp. z o.o., ul. Iłżecka 26, 02-135 Warszawa.
Wskazanie administratora
Administratorem Państwa danych osobowych jest Let Me Pay Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ulicy Iłżeckiej 26.
Cele przetwarzania Państwa danych osobowych
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Let Me Pay w celu świadczenia usługi SzkolnaKasa.pl
(„Serwis”) oraz wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych osobowych.
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych
Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych osobowych są:
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielona przez Państwa,
• wypełnianie przez Let Me Pay obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
w tym m.in. wynikających z Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
• realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Let Me Pay (administratora danych).
Źródło pozyskiwania danych osobowych
Let Me Pay przetwarza dane osobowe, które Państwo udostępnili, wypełniając formularz do rejestracji
konta rodzica lub konta dziecka oraz dane osobowe udostępnione lub powierzone zgodnie z prawem
Let Me Pay przez innych administratorów Państwa danych osobowych. Udostępnienie przez Państwa
danych osobowych jest zawsze dobrowolne.
Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Let Me Pay tak długo, dopóki obowiązuje umowa na
świadczenie Usługi SzkolnaKasa.pl oraz przez okres do przedawnienia ewentualnych roszczeń, które
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mogą być podnoszone w związku z tą umową, lub do czasu odwołania przez Państwa zgody na
przetwarzanie Państwa danych osobowych. W przypadku, gdy Let Me Pay przetwarza Państwa dane
osobowe w celu spełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, dane
osobowe będą przetwarzane tak długo, jak wynika to z tych przepisów prawa.
Informacje o odbiorcach Państwa danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane
osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
• organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
np. Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Krajowej
Administracji Skarbowej,
• bankom i instytucjom płatniczym i innym podmiotom zaangażowanym przez administratora w
zakresie, w jakim informacje te są niezbędne do świadczenia usług płatniczych i wysyłania
powiadomień,
• innym użytkownikom tego samego konta klasowego lub konta grupowego.
Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści Państwa danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja powyższych praw odbywa się
zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, na podstawie której Let Me Pay
przetwarza Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez Let Me Pay Państwa danych osobowych na
podstawie wyrażonej przez Państwa wcześniej zgody będzie zgodne z prawem do czasu wycofania przez
Państwa tej zgody.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uznają Państwo, że Let Me Pay przetwarzając Państwa dane osobowe naruszyło Państwa prawa
lub przepisy RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza europejskIego obszaru gospodarczego
(„EOG”) lub organizacji międzynarodowych
Let Me Pay nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub
do organizacji międzynarodowych.

ZASADY WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
Pliki Cookies (określane także terminem "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności
pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Pliki Cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.
Let Me Pay wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z
Serwisu przez Użytkowników. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji Cookies za pomocą ustawień
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przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika, jednak może to spowodować utratę
dostępu do niektórych funkcji Serwisu.
W Serwisie pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
•

•
•

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
jego indywidualnych potrzeb;
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie
Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Czy mogą Państwo zrezygnować z akceptowania plików Cookies?
Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików Cookies są obsługiwane przez
przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek
domyślnie akceptuje pliki Cookies. Mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki, by móc odrzucać
prośby o przechowanie plików Cookies. Wyłączenie plików Cookies może mieć wpływ na to, jak będą
wyświetlane strony Serwisu w Państwa przeglądarce.
Jak wyłączyć obsługę plików Cookies?
Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach
dostępne są na poniższych stronach:
• w przeglądarce Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
• w przeglądarce Firefox
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20o
bs%C5%82ugi%20ciasteczek
• w przeglądarce Safari
http://support.apple.com/kb/PH5042
• w przęglądarce Internet Explorer
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
• w przeglądarce Opera
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Uprzejmie informujemy, że w momencie połączenia się przez Użytkownika z Serwisem, w logach
systemowych pojawiają się informacje o numerze i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika (w tym
adres IP), a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane dotyczące aktywności Użytkownika w
Serwisie.
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