POLITYKA PRYWATNOŚCI INFLUE ME SP. Z O.O.
1. Informacje ogólne
o 1.1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument odnoszący
się do platformy internetowej pod nazwą infule.me (dalej:
Platforma), której właścicielem jest Influeme sp. z o.o. (dalej:
Spółka)
o 1.2. Informacje, które znajdują się na Platformie dotyczą m. in.:
 a) usług oferowanych przez Spółkę
 b) danych Spółki, w tym kontaktu i danych adresowych
 c) osób fizycznych oraz firm (przedsiębiorców)
zarejestrowanych na platformie (dalej: Użytkownicy)
 d) usług oraz produktów oferowanych lub/i promowanych
przez Użytkowników
 e) usług oraz produktów innych podmiotów, które nie są
Użytkownikami
 f) informacje pochodzące z portali społecznościowych
takich jak m. in. Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube,
Snapchat, Instagram
 g) aktualności z życia codziennego oraz zawodowego
przekazywanych i promowanych przez Użytkowników
 h) wydarzeń, w których biorą udział lub które organizują
(współorganizują) Użytkownicy
o 1.3. Polityka Prywatności może być aktualizowana oraz
dostosowywana do bieżących potrzeb Spółki lub/i Platformy.
o 1.4. Każdy Użytkownik rejestrując się na Platformie wyraża zgodę
na treść Polityki Prywatności oraz innych dokumentów, w tym
Regulaminów, jak zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich
postanowień w/w dokumentów.
o 1.5. Polityka Prywatności odnosi się do wszystkich Użytkowników
Platformy.
o 1.6. Polityka Prywatności nie dotyczy współpracowników lub
partnerów Spółki.
2. Dane osobowe
o 2.1. Każdy Użytkownik rejestrując się na Platformie wyraża zgodę
na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda jest dobrowolna.
o 2.2. Zakres danych osobowych obejmuj wyłącznie te dane, które
niezbędne są do prawidłowego funkcjonowania Platformy.
o 2.3. Zasad przetwarzania, aktualizowania, zmiany oraz
wykreślenia danych osobowych, jak również inne informacje i
obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. U. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze
zm.), a ciążące na Spółce, znajdują się w Polityce Bezpieczeństwa
Spółki.
3. Treść Platformy
o 3.1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym
graficzne, jak m. in. zdjęcia) pojawiające się na Platformie, których
autorami są Użytkownicy.

3.2. Spółka może bez ostrzeżenia usunąć treści (w tym graficzne)
zamieszczone na Platformie przez Użytkownika, jeśli będą one
naruszały obowiązujące prawo lub zawierały treści społecznie
nieakceptowalne.
o 3.3. Spółka może usunąć Użytkownika w przypadku umieszczania
na Platformie treści (w tym graficznych) naruszających w
szczególności prawo, dobra osobiste lub społecznie
nieakceptowalne.
4. Wiadomości dla Użytkowników
o 4.1. Spółka zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom
wiadomości mających na celu przekazanie informacji o
nowościach na Platformie.
o 4.2. Spółka wysyłać będzie także informacje mające charakter
prywatny lub powszechny, szczególności o charakterze
handlowym.
5. Wyłączenie odpowiedzialności
o 5.1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania lub
zaniechania Użytkowników.
o 5.2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane
przez Użytkowników za pomocą Platformy.
o 5.3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za produkty, usługi lub
dokumenty, które zamieszczane są lub udostępniane przez
Użytkowników za pośrednictwem Platformy.
o 5.4. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody mogące
powstać lub wyniknąć w związku z wykorzystywaniem
produktów, usług lub dokumentów umieszczanych przez
Użytkowników za pośrednictwem Platformy.
o 5.5. Za działanie lub zaniechanie Partnerów Handlowych Spółka
nie ponosi odpowiedzialności.
o 5.6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za reklamy umieszczane
przez Użytkowników lub Partnerów Handlowych za
pośrednictwem Platformy.
o 5.7. Za pośrednictwem Platformy mogą być umieszczane linki do
innych stron, za których treści oraz Politykę Prywatności Spółka
nie ponosi odpowiedzialności.
6. Pliki cookies
o 6.1. W trakcie wizyty Użytkowników na Platformie zapisywane są
tzw. pliki cookies, z których korzysta Platforma.
o 6.2. Pliki cookies zapewniają:
 a) lepszą obsługę Użytkownika w trakcie eksploracji
Platformy
 b) sprawniejszy i łatwiejszy dostęp do informacji na
Platformie
o 6.3. Pliki cookies nie są stosowane do przetwarzania danych
osobowych. Za pomocą plików cookies nie jest możliwe
zidentyfikowanie danego Użytkownika.
o 6.4. Brak funkcji cookies spowoduje brak dostępu do części
elementów Platformy.
7. Postanowienia końcowe
o

o

o

7.1. Dane zawarte na stronach internetowych Spółki oraz na
Platformie nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów
kodeksu cywilnego.
7.2. Informacje zawarte na Platformie i stronach internetowych
Spółki mają wyłącznie charakter informacyjny.

