POLITYKA PRYWATNOŚCI
DLA DZIECI PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA
dotycząca przetwarzania danych w ramach serwisu dostępnego
pod adresem https://akademia-dojrzewania.pl/
oraz aplikacji o nazwie Cycle
(„Polityka Prywatności dla Dzieci”)
wprowadzona w życie dnia 18.10.2021 roku
PROSIMY WSZYSTKIE DZIECI, aby przed przekazaniem swoich danych i informacji w związku
z zamiarem rejestracji i założeniem konta w serwisie dostępnym pod adresem https://akademiadojrzewania oraz pobraniem i zainstalowaniem Aplikacji o nazwie CYCYLE zapoznały się dokładnie
z niniejszą Polityką Prywatności.

I.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka Prywatności dla Dzieci określa warunki prywatności i bezpieczeństwa danych
dzieci poniżej 16 roku życia, zwanymi dalej w liczbie mnogiej „Dziećmi” lub w liczbie pojedynczej
„Dzieckiem” - w związku z korzystaniem z :
a. serwisu dostępnego pod adresem https://akademia-dojrzewania.pl/ - zwanym dalej:
„Stroną ”;
b. aplikacji o nazwie Cycle - którą można pobrać za pośrednictwem sklepu Google Play –
zwana dalej: „Aplikacją”;
c. usług dostępnych w ramach Strony i Aplikacji.
2. Dane osobowe to wszelkie dane, które mogą bezpośrednio i pośrednio identyfikować tożsamość
Dziecka np. imię i nazwisko Dziecka, adres email czy np. pozwolić na ustalenie osoby po jej
zachowaniu lub informacjach, jakie podaje o sobie.
3. Strona i Aplikacja zostają udostępnione Dzieciom w celach edukacyjnych obejmujących
profilaktykę okresu dojrzewania, w tym zadawania anonimowo indywidulanych pytań lekarzowi
ginekologowi Celem działania Strony i Aplikacji jest stworzenie Dzieciom możliwości uzyskania
odpowiedzi na nurtujące Dzieci pytania w okresie dojrzewania dotyczące ich zdrowia, w tym
menstruacji i kwestii tabu z nią związanych. Strona i Aplikacja są dedykowane przede wszystkim
dla dziewcząt poniżej 16 roku życia – aby mogły poszerzać swoją wiedzę w zakresie zmian
zachodzących w ich organizmach w okresie dojrzewania.
4. Korzystanie ze Strony – daje Dzieciom możliwość, przeglądania materiałów i treści tam
zamieszonych – który tematyka wiąże się z okresem dojrzewania, jak również założenia konta,
możliwość zainstalowania Aplikacji korzystania z anonimowego forum, jak również uczestniczenie
w innych akcjach i wydarzeniach, jeżeli takie będą oferowane.
5. Strona kieruje swoje treści oraz usługi do Dzieci, ale również do innych użytkowników. Zakres
usług dostępnych dla Dzieci to treści edukacyjne m.in. publikacje lekarza ginekologa z obszaru
profilaktyki okresu dojrzewania.
6. Niniejsza Polityka Prywatności dla Dzieci stanowi uzupełnienie Ogólnej Polityki Prywatności
dostępnej dla użytkowników pod adresem https://www.perrigo.com/privacy
7. Aplikacja dostępna jest tylko dla Dzieci.
Każde Dziecko przed rozpoczęciem korzystania ze Strony i/lub Aplikacji, jak również usług z nimi
powiązanymi proszone jest zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności dla Dzieci oraz
do zaakceptowania jej warunków.
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8. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 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, zwanym dalej „RODO”.
9. Administratorem danych osobowych Dzieci jest Perrigo Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
02-653, Al. Niepodległości 19, wpisana do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000085425, NIP 7270126683, REGON 470550452, zwana dalej:
„Administratorem”
II.

III.

BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH DZIECKA
1. Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, stosujemy rozwiązania techniczne
i organizacyjne, które zapewniają ochronę danych osobowych Dziecka, w tym ochronę przed
utratą, zniszczeniem, modyfikacją lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Naszym
celem jest ochrona prywatności Dzieci i zapewnienie Dzieciom warunków bezpiecznego
korzystanie z Internetu.
2. Jeżeli Dziecko ma pytania w zakresie bezpieczeństwa swoich danych – prosimy o kontakt
z nami GlobalPrivacyOffice@Perrigo.com i dostarczymy dodatkowe informacje na temat
prywatności.
3. Dane dotyczące cyklów menstruacyjnych – zapisywane przez Dzieci w Aplikacji są
przechowywane wyłącznie na urządzeniu, na którym Dziecko korzysta z Aplikacji.
INFORMACJE UZYSKIWANE PRZEZ DZIECKO W TRAKCIE KORZYSTANIA ZE STRONY

1. Dziecko może uzyskać dostęp do treści i materiałów – zawierających informacje na temat
profilaktyki zdrowotna okresu dojrzewania, których celem jest edukacja - bez konieczności
rejestrowania się i zakładania konta na Stronie. Korzystanie w takim zakresie następuje bez
konieczności podania danych osobowych przez Dziecko.
2. Dziecko może założyć konto na Stronie. Założenie konta wymaga rejestracji. Po rejestracji
i założeniu konta Dziecko ma dostęp do informacji i materiałów edukacyjnych, jak również może
korzystać z anonimowego forum edukacyjnego z lekarzem ginekologiem.
3. Nie zezwalamy Dzieciom na dostęp do części lub funkcjonalności dostępnych na Stronie - które
skierowane są dla wszystkich użytkowników, które mogłyby okazać się nieodpowiednie dla
Dzieci.

IV.

V.

INFORMACJE UZYSKIWANE PRZEZ DZIECKO W TRAKCIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI
1. Po zainstalowaniu Aplikacji – Dziecko może:
a. uzyskać dostęp do treści i materiałów zawierających informacje na temat profilaktyki
zdrowotnej okresu dojrzewania, których celem jest edukacja w tym zakresie,
b. uzyskać dostęp do treści edukacyjnych na temat menstruacji oraz anonimowego
kalendarzyka menstruacyjnego.
JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY OD DZIECI

1. Na potrzeby rejestracji i założenia przez Dziecka konta na Stronie zbierane są przez nas
następujące dane Dziecka:
a. Nazwę użytkownika,
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b. Hasło,
c. E-mail,
oraz prosimy Dziecko o potwierdzenie, że jest dzieckiem poniżej 16 roku życia
2. Na potrzeby rejestracji i założenia przez Dziecka konta w Aplikacji zbierane są przez nas
następujące dane Dziecka:
a. Nazwę użytkownika,
b. Hasło,
c. E-mail,
oraz prosimy Dziecko o potwierdzenie, że jest dzieckiem poniżej 16 roku życia
3. Podanie danych osobowych na potrzeby rejestracji i założenia konta na Stronie i odpowiednio w
Aplikacji jest dobrowolne, ale konieczne, aby założyć konto, jak również korzystać z usług
oferowanych w ramach Strony i odpowiednio Aplikacji. Niepodanie danych lub podanie danych
niekompletnych uniemożliwia rejestrację i założenie konta i korzystanie z usług na Stronie
i odpowiednio w Aplikacji.
4. We wszystkich przypadkach, kiedy organizujemy konkursy, akcje interaktywne, gry, quizy, lub
inne działania dla Dzieci, które mają zarejestrowane konta na Stronie i prosimy o przesłanie
zgłoszeń, prac konkursowych, zdjęć, filmików itp. – zawsze przed przystąpieniem Dziecka do
takich konkursów, akcji, gier quizów i działań – uczestnictwo Dziecka uzależnione jest od
otrzymania wcześniejszej zgody i stosownych oświadczeń od rodziców lub opiekunów takiego
Dziecka.
5. Na potrzeby wydania nagród w konkursach, akcjach interaktywnych, grach, quizach, lub innych
działaniach – prosimy rodziców lub opiekunów Dziecka, które ma otrzymać nagrodę o podanie
dodatkowych danych, jakie mogą być potrzebne do wydanie nagrody.
6. W trakcie korzystania ze Strony - automatycznie zbierane są dane takie jak: adres IP, nazwa
domeny, typ przeglądarki i typ systemu operacyjnego.
7. Ponadto Strona zapisuje w pamięci podręcznej przeglądarki dane niezbędne do automatycznego
zalogowania na swoim koncie zarejestrowanego Dziecka.
VI.

TREŚCI TWORZONE PRZEZ DZIECKO
Dziecko ma możliwość:
a. anonimowego umieszczania tekstów, komentarzy, materiałów i innych wiadomości
i spersonalizowanych na forum działającym w ramach Strony; w ramach forum Dzieci
mogą się bezpośrednio komunikować z innymi Dziećmi, które mają zarejestrowane konta
na Stronie;
b. umieszczania prac konkursowych m.in. w postaci zdjęć, filmików, wypowiedzi, tekstów
literackich czy projektów graficznych – w sytuacji, kiedy organizować będziemy konkursy,
akcje interaktywne, gry, quizy, lub inne działania.

VII.

W JAKIM CELU I NA, JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE DZIECI

Dane osobowe Dzieci będą przetwarzane na potrzeby korzystania ze Strony i Aplikacji
w następujących celach:
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1.

świadczenia Usług dostępnych w ramach funkcjonalności Strony - podstawa prawna to
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO), w szczególności
takich jak:
a.
rejestracja i założenie konta Dziecka;
b.
prowadzenie i obsługa konta Dziecka;
c.
udział w anonimowym forum działającym w ramach Strony;
świadczenia Usług dostępnych w ramach funkcjonalności Aplikacji - podstawa prawna to
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO), w szczególności
takich jak:
a.
rejestracja i założenie konta Dziecka;
b.
prowadzenie i obsługa konta Dziecka;
c.
korzystanie z Aplikacji – w zakresie jej funkcjonalności
d.
dostęp treści edukacyjnych w większym zakresie niż oferowane dla Dzieci
korzystających ze Strony;
e.
korzystanie z usługi Newslettera, z treściami edukacyjnymi i zakresu profilaktyki
zdrowia w okresie dojrzewania;
komunikacji w związku z korzystaniem przez Dziecko ze Strony i/lub Aplikacji, korzystaniem
z usług dostępnych w ramach funkcjonalności ww. Strony jak również w związku
z prowadzeniem i obsługą konta Dziecka – - podstawa prawna to niezbędność przetwarzania do
wykonania umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO);
identyfikacji nadawcy i obsługi zapytania przesłanego z wykorzystaniem przez Dziecko na nasz
adres email wskazany przez nas do kontaktu dla użytkowników Strony – podstawa prawna to to
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub podjęcie działań zmierzających do jej
zawarcia (art.6 ust.1 lit. b RODO);
rozpatrywania ewentualnych reklamacji związanych z korzystaniem ze Strony i/lub Aplikacji podstawa prawna to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO);
realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa
m.in. przepisów podatkowych i rachunkowych – podstawa prawna to obowiązek prawny (art. 6
ust. 1 lit. c RODO);
analitycznych i statystycznych w zakresie aktywności Dzieci, a także ich preferencji w ramach
Strony i Aplikacji – podstawa prawna to uzasadniony interes Administratora (art.6 ust. 1 lit. f
RODO) - tj. poprawa stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawa prawna to
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) tj. ochrona swoich praw.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

VIII.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA OSOBOM TRZECIM

1. Dane osobowe Dziecka mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom
Administratora, jak też podmiotom udzielającym Administratorowi wsparcia i/ lub świadczących
usługi w celu organizacji i funkcjonowania Strony i Aplikacji - na zasadzie zleconych usług
i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych.
2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
IX.

KONTAKT E-MAIL Z DZIECKIEM
Możemy komunikować się z Dzieckiem – za pośrednictwem wiadomości e-mail:
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a. w związku z korzystaniem przez Dziecko ze Strony, korzystaniem z usług dostępnych
w ramach funkcjonalności ww. Strony jak również w związku z prowadzeniem i obsługą
konta Dziecka;
b. identyfikacji nadawcy i obsługi zapytania przesłanego z przez Dziecko na nasz adres email
wskazany przez nas do kontaktu dla użytkowników Strony Internetowej Akademia
Dojrzewania,

X.

OKRES PRZEZ, JAKI BĘDĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE DZIECKA

1. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji poszczególnego celu
przetwarzania związanych z korzystaniem ze Strony i Aplikacji, w tym okres posiadania konta
przez Dziecko, jak również przez okres wynikający z przepisów prawa lub niezbędny do
wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej.
2. W przypadku, kiedy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona przez
rodzica lub opiekuna Dziecka – dane przetwarzane są do momentu odwołania zgody.
3. Dane osobowe przetwarzane są przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

XI.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. Dziecka posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
2. Rodzic lub opiekun Dziecka ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego Dziecka narusza przepisy RODO.
XII.

KONTAKT Z NAMI
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych – Dziecko może skontaktować się
z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce polityka
prywatności, za pomocą wiadomości e-mail na adres GlobalPrivacyOffice@Perrigo.com lub
pisemnie na adres siedziby Administratora.

XIII.

AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI dla DZIECI

1. Niniejsza Polityka Prywatności dla Dzieci może podlegać zmianom, w szczególność w przypadku
zmian stosownych przepisów w zakresie przetwarzania danych osobowych.
2. O zmianie Polityki Prywatności dla Dzieci - Administrator powiadamia użytkowników Strony
i Aplikacji a poprzez zamieszczenie na Stronie i odpowiedni Aplikacji – stosownej informacji, co
najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem – o planowanej zmianie Polityki Prywatności dla Dzieci.
XIV.
1.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejsza Polityka Prywatności dla Dzieci obowiązuje od 18.10.2021.
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