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Polityka Prywatności  

Platformy Usług Automatycznej Rekomendacji RekoMe 
  

§ 1 

Niniejsza Polityka Prywatności została wydana przez spółkę KogniTek Sp. z o. o. 

Terminy użyte w Polityce Prywatności określono w § 2 Regulaminu Platformy Usług 

Automatycznej Rekomendacji RekoMe. 

 

§ 2  

Dane zbierane podczas rejestracji 

Aby Użytkownik mógł skorzystać z funkcji RekoMe, musi dokonać Rejestracji. Podczas 

Rejestracji Użytkownik jest proszony o podanie adresu e-mail, hasła oraz danych 

koniecznych do identyfikacji Użytkownika lub wystawienia faktury. Rejestrujący się 

podaje także adres i nazwę Sklepu internetowego, który reprezentuje. 

 

 § 3 

Dane pobierane podczas importu danych 

Użytkownik decydując się na import danych o zawartości reprezentowanego przez niego 

Sklepu internetowego przekazuje RekoMe dane o produktach, ich opisach, materiałach 

załączonych, cenach, i innych atrybutach oraz informacje o  kategoriach i ich strukturze. 

Pozyskane dane będą wykorzystywane przez Usługodawcę wyłącznie w celach 

informacyjnych oraz na potrzeby usługi RekoMe. 

 

 § 4  

Dane pozyskiwane automatycznie 

RekoMe automatycznie pozyskuje dane o użyciu Sklepu internetowego przez jego 

użytkowników. Rejestrowane są odsłony stron produktów, informacje o zakupach oraz 

inne czynności niezbędne do generowania skutecznych Rekomendacji. 

 

 § 5 

Dane zbierane podczas kontaktu z Pomocą RekoMe 

Kontaktując się z Pomocą RekoMe przez stronę internetową, telefon, e-mail, itp. 

Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe np. imię, nazwisko, adres e-mail i 

instytucję jaką reprezentuje. 

 

 § 6  

Sposób użycia danych 

1. Bez zgody Użytkownika Usługodawca nie udostępnia – odpłatnie lub nieodpłatnie - 

uzyskane od Użytkownika dane stronom trzecim. W przypadku naruszenia Regulaminu, 

naruszenia prawa lub gdy wymagają tego przepisy prawa, Usługodawca może 

udostępnić dane organom wymiaru sprawiedliwości. 

2. Dane zbierane podczas Rejestracji są wykorzystane w celu umożliwienia zalogowania 

się Użytkownika w portalu internetowym Usługodawcy oraz prowadzenia korespondencji 

i fakturowania. Dane uzyskiwane w wyniku korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a 



serwisem RekoMe są wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytania zadane 

przez Użytkownika. 

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane 

Użytkownika mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z Ustawą o 

Ochronie Danych Osobowych. 

3. Dane zbierane podczas transakcji zakupu w Sklepie są wykorzystane w celu kalkulacji 

potencjalnych zobowiązań po stronie Użytkownika bądź Usługodawcy. Dane te mogą być 

przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej 

bądź w celu regulowania należności w systemie płatności internetowych. Firma 

obsługująca transakcje płatnicze nie może wykorzystywać powyższych danych w 

żadnym celu innym niż obsługa transakcji płatniczych w celu regulowania należności za 

korzystanie z usługi RekoMe. 

4. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera RekoMe Usługodawca 

zobowiązuje się używać uzyskane w ten sposób dane o Użytkowniku wyłącznie w celu 

wysłania Newslettera drogą e-mailową. 

5. Zbierane automatycznie dane o Użytkownikach oraz Klientach sklepu internetowego 

mogą być przetwarzane w celu świadczenia usługi RekoMe oraz na potrzeby badań nad 

metodami rekomendacji prowadzonymi przez Usługodawcę.  

 

 § 7  

Sposób kontaktu 

Jeżeli Użytkownik dokonał Rejestracji, może zostać o tym poinformowany wiadomością 

potwierdzającą wysłaną na wskazany adres e-mail; identyczna procedura obowiązuje w 

przypadku zmiany danych oraz hasła. Usługodawca może również kontaktować się z 

Użytkownikiem pocztą e-mail, telefonicznie bądź listownie, jeśli Usługodawca ma ważne 

informacje związane z obsługą Konta Użytkownika. 

  

§ 8 

Sposób informowania Usługodawcy przez Użytkownika o zmianie danych 

Po zalogowaniu się na Konto Użytkownik może wprowadzić zmiany lub usunąć swoje 

dane identyfikacyjne podane podczas Rejestracji i używane do logowania się do systemu 

oraz do wysyłki Newslettera.  

Danych użytych do uregulowania należności nie można zmienić, ani usunąć; są one 

częścią rachunku lub faktury. Danych pozyskiwanych automatycznie nie można zmienić 

ani usunąć. 

 

 § 9 

Wykorzystanie danych tymczasowych przeglądarki 

RekoMe może wykorzystywać dane tymczasowe przeglądarki internetowej (wysyłane 

przez Klienta), które służą identyfikacji Klienta Sklepu internetowego oraz 

przechowywaniu informacji o jego sesji w zakresie nie wykraczającym poza 

standardowe funkcje umożliwiające korzystanie ze Sklepu.  

Dane tymczasowe przeglądarki nie służą do pozyskania żadnych danych osobowych 

Klienta. 



 § 10 

Bezpieczeństwo pozyskanych danych  

Usługodawca zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających ochronę wszelkich danych uzyskanych od Użytkownika przed dostępem 

osób nieupoważnionych. 

 

 § 11 

Zmiany Polityki Prywatności. 

Usługodawca zastrzega sobie prawo modyfikacji treści Polityki Prywatności i ustanawiania 

nowego okresu jej obowiązywania. Zmiana treści Polityki Prywatności zaczyna 

obowiązywać w terminie wskazanym przez Usługodawcę, który nie może jednak być 

krótszy niż 7 dni kalendarzowych od momentu udostępnienia w serwisie RekoMe 

zmienionej Polityki Prywatności. 


