POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka Prywatności KUKBUK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy
Czerniowieckiej 4B, 02-705 Warszawa, NIP: 7010354714, Regon: 146313450, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000434048, wysokość kapitału zakładowego 5.000,00 złotych (zwanej dalej „KUKBUK”)
określa zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o użytkownikach (zwanych dalej
„Użytkownikami”) wydawanej przez ww. spółkę aplikacji mobilnej „KUKBUK Magazyn
kulinarny” (zwanej dalej „Aplikacją”).
KUKBUK przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników Aplikacji i
bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. KUKBUK jako wydawca Aplikacji
oświadcza, iż zbiera informacje dotyczące korzystania z Aplikacji przez Użytkowników oraz
ich adresów IP na podstawie tzw. logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są
przez KUKBUK w celach technicznych, związanych z administracją serwerów Aplikacji.
KUKBUK zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących Użytkowników, zgodnie
z poniższymi zasadami:
1. Użytkownik w celu rozpoczęcia korzystania z Aplikacji lub w trakcie korzystania z niej
może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Danymi osobowymi
są dane dotyczące Użytkowników umożliwiające osobistą identyfikację Użytkownika,
jak np. imię, nazwisko, wiek, data urodzenia, adres pocztowy, adres e-mail, numer
telefonu. KUKBUK uznaje dane osobowe Użytkowników za poufne;
2. dostarczając dane osobowe, Użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe,
kompletne i dokładne pod każdym względem;
3. dane osobowe Użytkowników Aplikacji są przetwarzane z zachowaniem wymogów
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13
czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r.
poz. 1030).
4. dane dotyczące Użytkowników Aplikacji nie będą przez KUKBUK ujawniane innym
podmiotom ani osobom trzecim. Dane dotyczące Użytkowników mogą być
wykorzystane jedynie do celów, w jakich zostały zgromadzone. KUKBUK gromadzi
dane dotyczące Użytkowników w celach: komunikacji KUKBUK z Użytkownikami,
realizacji usługi dostępu do Aplikacji i jej funkcjonalności oraz informowania o takich
funkcjonalnościach, administrowania Aplikacją oraz personalizacji Aplikacji,
weryfikacji możliwości udostępnienia Użytkownikom treści przeznaczonych dla z góry
określonego kręgu odbiorców;
5. Użytkownik Aplikacji może w każdym momencie poprosić o wgląd do swoich danych
zgromadzonych przez KUKBUK oraz o ich poprawienie lub usunięcie;
6. wszelkie przesyłane informacje, które nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników
Aplikacji (dane statystyczne, techniczne lub jakiekolwiek inne), nie są traktowane jako
poufne. Korzystając z Aplikacji, Użytkownik wyraża zgodę na to, że takie informacje
mogą być ujawnione i wykorzystane do innych celów.
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KUKBUK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Użytkownika korzystającego z Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności
udostępniona przez KUKBUK.

POLITYKA PRZECHOWYWANIA DANYCH W URZĄDZENIACH KOŃCOWYCH
UŻYTKOWNIKÓW
1. W związku z udostępnianiem Aplikacji, KUKBUK przechowuje informacje w urządzeniu
końcowym Użytkownika i uzyskuje dostęp do informacji tam przechowywanych.
2. Działania, o których mowa w punkcie 1 wykonywane są w celu:
a. optymalizacji korzystania z Aplikacji,
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta
z Aplikacji, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości,
c. tworzenia statystyk m.in. w celu zaprezentowania partnerom handlowym KUKBUK.
3. Ze względu na specyfikę technologii stosowanej przez KUKBUK w tworzeniu Aplikacji,
Użytkownik nie ma możliwości wyłączenia opcji przechowywania danych w urządzeniu
końcowym. Użytkownik, który nie chce zezwalać na przechowywanie przez KUKBUK
informacji w jego urządzeniu końcowymi, nie powinien instalować Aplikacji.

ZMIANA LUB USUNIĘCIE DANYCH
Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do danych przechowywanych przez KUKBUK, jak
również możliwość ich poprawiania oraz usuwania. Dane gromadzone są pod adresem:
KUKBUK sp. z o.o., ul. Czerniowiecka 4B, 02-705 Warszawa.
Wniosek o wgląd, zmianę lub usunięcie danych może zostać złożony osobiście lub przesłany
za pomocą poczty elektronicznej na adres: kukbuk@kukubuk.com.pl
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