Privacy Policy
Lib4Kid, May 2016
Lib4Kid knows that you care how information about
you is used and shared, and we appreciate your
trusting us to do so carefully and sensibly. We take
your privacy very seriously and make it a priority to
protect personally identifiable information, such as
your name and email address. Please take a moment
to review this Privacy Policy, which describes how
Lib4Kid collects, uses, and shares this and other
information.
Lib4Kid provides mobile apps across a wide variety of
devices. Our apps and any other features, tools,
materials, or other services offered from time to time
by Lib4Kid in connection with our business, however
accessed, are referred to collectively as the "Lib4Kid
Content."
Use of Lib4Kid Content is subject to compliance with
any end user license agreement that might
accompany a Lib4Kid application, feature or device.
This Privacy Policy covers the information Lib4Kid
collects from users. Generally speaking, we collect
collected when you visit our site.

Polityka prywatności
Lib4Kid, Maj 2016
Lib4Kid ma świadomość, jak ważne są dane związane
z aktywnością użytkowników w Internecie.
Traktujemy ten temat niezwykle poważnie. Niniejsza
Polityka Prywatności określa, jakie informacje Lib4Kid
zbiera od użytkowników. Lib4Kid szanując Twoje
prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych
osobowych zobowiązuje się do zachowania
bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych
osobowych. Traktujemy Twoją prywatność bardzo
poważnie a naszym priorytetem jest ochrona danych
osobowych, przede wszystkim Twojego imienia,
nazwiska i adresu e-mail.
Poświęć chwilę na przejrzenie niniejszej polityki
prywatności, która opisuje, w jaki sposób Lib4Kid
zbiera i wykorzystuje dane.
Lib4Kid dostarcza aplikacje mobilne do całej szerokiej
gamy urządzeń. Aplikacje i wszelkie inne usługi
oferowane przez Lib4Kid, nazywane są dalej łącznie,
jako "Treści Lib4Kid".
Niektóre dane gromadzone są automatycznie podczas
wizyty w naszym serwisie w formie ciasteczek.

What kinds of information does Li4Kid collect about
me?
When you register for the Lib4Kid newsletter, we ask
for personally identifiable information such as your
name and email address. In addition, Lib4Kid
automatically may collect information about your
interactions with the Lib4Kid Site and the Lib4Kid
Content. Lib4Kid may automatically receive and
record information from your computer, browser and
the use of our apps, including your IP address,
software and hardware attributes, the page you
request, UDID, and cookie information, as discussed
below in the section titled "What are cookies, and
how are they and other technologies used to collect
information?".

Jakiego rodzaju informacje Li4Kid może zbierać o
mnie?
W przypadku rejestracji subskrypcji newslettera
Użytkownik podaje w formularzu dobrowolnie imię i
nazwisko oraz adres e-mail.
Ponadto Lib4Kid automatycznie może zbierać
informacje o interakcjach z serwisem Lib4Kid oraz
„Treściami Lib4Kid”. Lib4Kid może automatycznie
odbierać i zapisywać informacje z przeglądarki www i
statystyki korzystania z naszych aplikacji, zgodnie z
informacjami w sekcji "Co to są pliki cookie
(ciasteczka) i jak są gromadzone? ".

What are cookies, and how are they and other
technologies used to collect information?
Cookies are small bits of information that are stored
in separate files within your computer's Internet
browser. Cookies remember information about your
activities on a website or other platform. For
example, cookies can store your session for easy signin to a website or other platform you have previously
visited. They enable us to make your visits to Lib4Kid
more enjoyable.
Lib4Kid may display targeted advertisements or send
targeted alert messages based on your activities in
connection with the Lib4Kid Content, which we
obtain through cookies.

Co to są pliki cookie (ciasteczka) i jak są
gromadzone?
Cookies to małe pliki, zawierające informacje, które
są przechowywane w oddzielnych plikach
przeglądarki internetowej w komputerze
użytkownika. Cookies zapamiętują informacje o
Twoich działań na stronie internetowej lub innych
platformach.
Na przykład, pliki cookie mogą przechowywać sesję
dla łatwego logowania na wcześniej odwiedzanej
stronie internetowej lub platformie. Pozwalają one,
aby Twoje wizyty na stronie Lib4Kidprzebiegały
sprawniej.
Lib4Kid może wyświetlać reklamy lub wysyłać

How does Lib4Kid use the information it collects
about me?
We use information we collect about you in order to
establish and enhance our relationship with you and
to help deliver a first-class user experience.

wiadomości na podstawie własnych działań w
związku z Treściami Lib4Kid, które otrzymujemy przez
ciasteczka.
Jak Lib4Kid będzie wykorzystywać zebrane
informacje o mnie?
Przechowujemy dane jedynie dobrowolnie podane w
informacji mailowej, danych z formularza, czy
rejestracji subskrypcji newslettera.

With whom does Lib4Kid share the information it
collects about me?
We do not share information that we have collected
about you with other users and with other entities.
Under certain circumstances (for example, if you win
a contest), we may post your personally identifiable
information on the Lib4Kid Site. However, we will
notify you of this possibility when collecting the
personally identifiable information that we will use
for this purpose, or we will obtain your consent prior
to posting.
Do I have choices about Lib4Kid's use of the
information it collects about me?
You may opt in and out of receiving alerts, news or
email updates promoting our services.
Regardless of your choices with respect to
promotional communications and updates regarding
content, we may send you administrative messages,
service announcements, terms and conditions of your
account, or other similar communications, without
offering you the opportunity to opt out of receiving
them. This is important in case we need to
communicate with you about such items.

Komu Lib4Kid może udostępnić zebrane informacje
o mnie?
Nie udostępniamy informacji, które zebraliśmy o
użytkownikach serwisu Lib4Kid lub Treści Lib4Kid.
W pewnych okolicznościach (na przykład wygrana w
konkursie), możemy zamieścić dane osobowe na
stronie Lib4Kid. Jednak, poinformujemy Cię o takiej
możliwości w odpowiednim regulaminie
konkursowym.

How does Lib4Kid protect the information it collects
about me?
We use reasonable physical, technical, and
administrative measures to safeguard personally
identifiable information in our possession against
loss, theft and unauthorized use, disclosure, or
modification. We also take steps to ensure that only
those Lib4Kid employees and contractors who have a
legitimate business reason to obtain access to your
personally identifiable information are granted
access.
Despite these efforts, please note that no data
storage can be guaranteed to be 100% secure. We
want you to feel confident using the Lib4Kid Content
but we cannot ensure or warrant the security of any
information you transmit to us.
Do you collect information from children?
Our website and mobile applications comply with the
Children’s Online Privacy Protection Act. We don’t
knowingly collect personal information from children
under the age of 13, and if in the event that a user
identifies himself or herself as a child under the age
of 13 through a support request, we will not collect,
store or use, and will delete in a secure manner, any

Jak Lib4Kid chroni zebrane informacje o mnie?
Stosujemy odpowiednie fizyczne, techniczne i
administracyjne środki w celu ochrony danych
osobowych w naszym posiadaniu, przed utratą,
kradzieżą i nieautoryzowanym użyciem, ujawnieniem
lub modyfikacją. Podejmujemy kroki w celu
zapewnienia, że tylko pracownicy i kontrahenci
Lib4Kid, którzy mają uzasadniony powód biznesowy w
celu uzyskania dostępu do danych osobowych mają
do nich dostęp.

Czy mam wybór w kwestii jakie informacje Lib4Kid
zbiera o mnie?
Każdy użytkownik ma możliwość wybrania lub
rezygnacji z opcji otrzymywania e-maile promujące
usługi Lib4Kid (newsletter).
Każdy użytkownik Treści Lib4Kid otrzymuje
automatyczne powiadomienia o aktualizacjach na
urządzenie mobilne.

Czy zbieramy informacje od dzieci
Treści Lib4Kid są przedmiotem ściągnięcia bądź
zakupu przez osoby pełnoletnie. Żadne dane
dotyczące korzystania z aplikacji przez dzieci nie są
przez Lib4Kid pobierane, przechowywane ani
używane.

personal information of such user.
Do any special considerations apply to visitors from
outside Poland?
Lib4Kid offices are headquartered in Poland. Please
be aware that information you provide to us or we
obtain as a result of your use of the Lib4Kid Content
may be processed and transferred to Poland and be
subject to Polish law. The privacy and data protection
laws in Poland may not be equivalent to such laws in
your country of residence. By using our website, using
the Lib4Kid Content, or by providing us with your
information, you consent to this collection, transfer,
storage, and processing of information to and in
Poland.
What happens when Lib4Kid changes its Privacy
Policy?
From time to time, we may revise this Privacy Policy
to reflect industry initiatives or changes in the law or
to the scope of the Lib4Kid Content or for other
reasons. Therefore, it is important to check the
effective date of the Privacy Policy posted at
http://www.atota.pl/privacy/ each time you visit the
Lib4Kid Site or use any of the Lib4Kid Content to
ensure you are familiar with the most updated
policies and practices. If we make any material
revisions to this Privacy Policy, we will notify you by
posting notice on the Lib4Kid Site. If the material
revisions concern practices where we have
represented that we will obtain your consent to use
or disclose your personally identifiable information,
we will obtain your consent before taking any action
inconsistent with those representations.
Who can I contact if I have concerns about this
Privacy Policy?
If you have concerns regarding this Privacy Policy,
including if you believe that Lib4Kid may have
incorrect information for you or if you would like your
personally identifiable information to be removed
from our database, you may email us at
lukasz.sojka@atota.pl or by the website form.

Czy jakieś specjalne zasady mają zastosowanie do
użytkowników spoza Polski?
Lib4Kid posiada siedzibą na terenie Polski. Informacje,
które otrzymujemy w wyniku korzystania z Treści
Lib4Kid mogą być przetwarzane i przekazywane do
Polski i podlegać prawu polskiemu. Prywatność i
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w
Polsce nie muszą być równoważne z tymi prawami w
kraju zamieszkania. Korzystając z naszej strony
internetowej Lib4Kid lub podając nam informacje,
użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, transfer,
przechowywania i przetwarzanie informacji w Polsce.
Co się dzieje, gdy Lib4Kid zmienia politykę
prywatności?
Od czasu do czasu możemy dokonać zmiany niniejszej
polityki prywatności, aby odzwierciedlić inicjatywy
branżowe lub zmiany w prawie lub zakresu danych
wykorzystywanych przez produkty Lib4Kid lub z
innych powodów. Dlatego ważne jest, aby sprawdzić
datę faktycznego zamieszczenie polityki prywatności
na http://www.atota.pl/privacy/ przy każdej wizycie
na www.atota.pl w celu upewnienia się, że znana Ci
jest najbardziej aktualna wersja polityki prywatności.
Jeżeli dokonamy jakichkolwiek zmian materialnych w
niniejszej polityce prywatności, poinformujemy Cię,
zamieszczając informacje na stronie Lib4Kid.

Z kim mogę się skontaktować, jeśli mam obawy
dotyczące tej polityki prywatności?
Jeśli masz wątpliwości dotyczące tej polityki
prywatności, w tym, jeżeli uważasz, że Lib4Kid może
mieć nieprawidłowe informacje dotyczące Twojej
osoby lub jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe
zostały usunięte z naszej bazy danych, możesz do nas
napisać na adres lukasz.sojka@atota.pl lub poprzez
formularz na stronie atota.pl.

