Informacje dotyczące ochrony danych i ogólne postanowienia
dotyczące korzystania ze strony internetowej

Drogi Użytkowniku naszej strony internetowej,
cieszymy się, że odwiedzasz nas w Internecie! Bardzo poważnie podchodzimy do tematu ochrony danych
i poufności danych osobowych. Na tej stronie pragniemy udzielić Ci wyczerpujących informacji o ochronie
danych w naszym serwisie internetowym. W razie pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Życzymy Ci dużo zabawy i radości podczas korzystania z naszego portalu internetowego!
Twój Zespół internetowy HiPP

1. Wskazówki dotyczące ochrony danych w ofercie internetowej hipp.pl i Klubie mojego Maluszka
Firma HiPP bardzo poważnie podchodzi do tematu ochrony danych osobowych. Pod pojęciem „danych
osobowych“ należy rozumieć między innymi nazwisko, adres, adres pocztowy oraz numer telefonu i adres
email.
Twoje dane są pobierane, przetwarzane i wykorzystywane tylko zgodnie z polską ustawą dotyczącą ochrony
danych osobowych oraz zgodnie z europejskimi przepisami o ochronie danych. Dane osobowe nie mogą być w
żadnym wypadku sprzedawane, udostępniane lub bezprawnie powierzane osobom trzecim.
Aby zapewnić i chronić poufność Twoich danych osobowych, tylko upoważnieni pracownicy firmy HiPP mają
dostęp do Twoich danych. W związku z tym wszyscy pracownicy HiPP są zobowiązani do przestrzegania
wszystkich polskich i europejskich przepisów o ochronie danych, jeśli znajdują one zastosowanie. Z
usługodawcami są zawierane także „Umowy o przetwarzaniu danych“, jeśli muszą oni otrzymać dostęp do tych
danych na zlecenie firmy HiPP. Usługodawca, wraz ze zobowiązanymi do ochrony danych pracownikami, daje
wówczas gwarancję przestrzegania poufności oraz ochrony danych osobowych. Ponadto firma HiPP stworzyła
bezpieczne środowisko IT oraz podejmuje wszelkie odpowiednie działania w celu bezpiecznego posługiwania
się Państwa danymi, aby zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi i nadużyciom.
Ze zmian na stronie internetowej mogą wyniknąć także ewentualne zmiany dotyczące przepisów ochrony
danych, których aktualna wersja jest zawsze dostępna na poniższej stronie. Dlatego powinnaś/powinieneś
regularnie zasięgać informacji o zmianach przepisów dotyczących ochrony danych. Jeśli powierzyłeś nam dane
osobowe, możesz w każdej chwili polecić nam ich usunięcie. Zwróć się, proszę w tej sprawie do Serwisu dla
Rodziców HiPP Polska.

2. Ogólne postanowienia dotyczące korzystania ze strony internetowej i Klubu mojego Maluszka
Niżej wymienione postanowienia dotyczą korzystania z Klubu Maluszka, gier losowych, konkursów, wszystkich
formularzy kontaktowych na stronie w w w .hi pp.pl .Te postanowienia mogą jednak zostać w każdym czasie
jednostronnie zmienione przez firmę HiPP. Użytkownik zostanie poinformowany na stronie internetowej o
najnowszej wersji ogólnych postanowień dotyczących korzystania i może odmówić wyrażenia na nie zgody w
ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia w Klubie Maluszka. W takim wypadku nastąpi automatyczne usunięcie
danych osobowych użytkownika, który nie wyraził zgody, oraz jego danych dostępu. Ponadto, w przypadku
zmian, firma HiPP poinformuje użytkownika o możliwości zgłoszenia sprzeciwu i terminie dwóch tygodni.
Użytkownikowi nie przysługują inne prawa, zwłaszcza o odszkodowanie jakiegokolwiek rodzaju. Wraz z
zalogowaniem i każdym kolejnym korzystaniem z serwisu użytkownik akceptuje w pełnym zakresie ogólne
postanowienia dotyczące korzystania w aktualnej wersji.
Użytkownik rejestrujący się w Klubie Maluszka musi być pełnoletni oraz musi podać i przekazać wymagane w
formularzu rejestracyjnym dane do logowania zgodnie z prawdą. Użytkownik zapewnia o tym w zrozumiały
sposób. W związku z tym, że użytkownikowi nie przysługuje prawne roszczenie o rejestrację, firma HiPP ma

prawo odmówić rejestracji bez podania przyczyn. Użytkownik musi bez wezwania podać każdą kolejną zmianę
swoich danych poprzez aktualizację swojego profilu online. Każdy użytkownik może zarejestrować się tylko
jeden raz i utworzyć tylko jeden profil użytkownika. Operator nie ponosi odpowiedzialności za fałszywe dane
identyfikacyjne poszczególnych użytkowników oraz ewentualne niezgodne z prawdą lub przestarzałe dane.
Po potwierdzeniu pomyślnie wprowadzonych danych, użytkownik otrzymuje możliwość skorzystania z serwisu,
w którym się zarejestrował.
Użytkownik ustala podczas rejestracji swoje indywidualne hasło dostępu i nazwę użytkownika, przez które
otrzyma dostęp do chronionych obszarów. Użytkownik jest odpowiedzialny za te dane i musi je starannie
przechowywać, aby zapobiec przypadkom nadużycia. Operator nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie. W
razie utraty hasła dostępu lub podejrzenia nadużycia należy niezwłocznie poinformować o tym pisemnie firmę
HiPP. Użytkownik ponosi przy tym odpowiedzialność za każde nadużycie przez osobę trzecią, jeśli nie będzie
mógł dowieść, że nie ponosi winy za nadużycie. Nazwę użytkownika można zasadniczo wybrać dowolnie, jednak
nie może ona naruszać obowiązującego prawa. Szczególnie zabrania się naruszania praw osób trzecich,
stosowania nazw sprzecznych z dobrymi obyczajami, opatrzonych kodem lub szerzenia, poprzez wybór nazwy
użytkownika, treści ekstremistycznych, nawet jeśli sporna treść nie może być rozpoznana bezpośrednio przez
osoby postronne.
Zabrania się także wykorzystywania tych usług do celów działalności gospodarczej. Firma HiPP wysyła
regularnie do zarejestrowanych członków emaile (Newslettery) tematyczne . Użytkownik może w każdej chwili
zrezygnować przez email z otrzymywania tych informacji (Newsletter) bez podania powodów. Ponadto w
odniesieniu do albumu fotograficznego i pamiętnika obowiązują następujące regulacje: użytkownik
umieszczający zdjęcia na stronie internetowej oświadcza, że posiada w stosunku do nich nieograniczone prawa.
Fotografie nie mogą być sprzeczne z dobrymi obyczajami ani nie mogą naruszać polskiego prawa w inny
sposób. W szczególności należy zaniechać umieszczania sprośnych, ekstremistycznych i obraźliwych prezentacji
wszelkiego rodzaju. Firma HiPP nie ma obowiązku publikacji zdjęć. W razie popełnienia naruszenia użytkownik
zostanie natychmiast wykluczony i ewentualnie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Prawa użytkowania
fotografii, umieszczonych na stronie internetowej, pozostają u użytkownika, który publikuje fotografie.
Komercyjne wykorzystywanie jest w tym przypadku także zabronione; w szczególności nie może mieć miejsca
sprzedaż jakiegokolwiek rodzaju. Należy przestrzegać prywatnego i dlatego niekomercyjnego charakteru
albumu fotograficznego i pamiętnika.
W odniesieniu do gier losowych obowiązują dodatkowo następujące regulacje: uczestnictwo w zmiennych
grach losowych bądź konkursach jest możliwe tylko dla pełnoletnich użytkowników. Roszczenie prawne o
przeprowadzenie gier losowych nie przysługuje; wypłata gotówkowa jest wykluczona, jeśli nie są losowane
nagrody pieniężne. Pracownicy firmy HiPP i członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w grach losowych.
Dane uczestników nie są sprzedawane, udostępniane osobom trzecim, ani wykorzystywane w inny sposób
niezgodnie z przeznaczeniem. Po powiadomieniu zwycięzcy, dane uczestników są niszczone.
W odniesieniu do konkursów fotograficznych oraz Klubu Maluszka obowiązują dodatkowo następujące
regulacje: użytkownik umieszczający zdjęcia na stronie internetowej oświadcza, że posiada w stosunku do nich
nieograniczone prawa. Fotografie nie mogą być sprzeczne z dobrymi obyczajami ani nie mogą naruszać
polskiego prawa w inny sposób. W szczególności należy zaniechać umieszczania sprośnych, ekstremistycznych i
obraźliwych prezentacji wszelkiego rodzaju. Operator nie ma obowiązku publikacji zdjęć. W razie popełnienia
naruszenia użytkownik zostanie natychmiast wykluczony i ewentualnie pociągnięty do odpowiedzialności
karnej. Prawa użytkowania fotografii, umieszczonych na stronie internetowej, pozostają u użytkownika, który
publikuje fotografie.
W odniesieniu do tablicy do rozmów obowiązują dodatkowo następujące regulacje: wpisy nie mogą być
sprzeczne z dobrymi obyczajami ani nie mogą naruszać polskiego prawa w inny sposób. W szczególności należy
zaniechać umieszczania sprośnych, ekstremistycznych i obraźliwych prezentacji wszelkiego rodzaju. Operator
nie ma obowiązku publikacji wpisów. W razie popełnienia naruszenia użytkownik zostanie natychmiast
wykluczony i ewentualnie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.
Serwis www.hipp.pl i jego treści mogą zostać w każdej chwili zamknięte, zmienione lub tymczasowo
zablokowane przez firmę HiPP. Poza tym firma HiPP nie gwarantuje stałego działania strony. Oczywiście

będziemy się starali oferować pełną funkcjonalność naszej strony w każdym czasie. Jednak nie przysługuje
roszczenie o korzystanie ze strony i udostępnionych w nim funkcji. Prosimy o Państwa wyrozumiałość.
Użytkownikowi nie przysługują roszczenia, w szczególności roszczenia odszkodowawcze jakiegokolwiek rodzaju,
z tytułu utraty umieszczonych na portalu danych i treści.
W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Życzymy Państwu wiele zabawy i radości podczas korzystania z naszego portalu internetowego.
HiPP Polska Sp. z o.o.
Ul. Puławska 303
02-785 Warszawa
Tel. 22 847 51 64
hipp@hipp.pl
Stan: 30.01.2013 r.

Informacje dotyczące ochrony danych i procedur
Cieszymy się z Twojej wizyty na stronie internetowej naszej firmy. Poważnie podchodzimy do tematu ochrony
Twoich danych osobowych i chcielibyśmy, abyś czuła/czuł się bezpiecznie i dobrze, odwiedzając nasz serwis
internetowy.
Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych:
Możesz odwiedzać naszą stronę internetową bez potrzeby udostępniania nam swoich danych osobowych. Dane
osobowe są pobierane tylko wtedy, gdy nam je podasz, na przykład w ramach zapytania. Te dane będą
pobierane wyłącznie do wymienionego celu.
Pliki Cookies:
Aby dopasować stronę internetową do Twoich potrzeb i zainteresowań, wykorzystujemy na naszej stronie tzw.
pliki Cookies. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze w witrynie internetowej. Nie
zawierają one żadnych danych osobowych. Przeglądając naszą stronę internetową wyrażasz zgodę na
otrzymywanie plików Cookies. Jednocześnie w każdej chwili możesz tak ustawić swoją przeglądarkę, aby
informowała Cię o lokalizacji plików Cookies - wówczas ich użycie będzie dla Ciebie przejrzyste.
Pliki Cookies – informacje szczegółowe:
Pliki Cookies wykorzystywane na serwisie https://hipp.pl (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu hipp.
W plikach cookies nie są zbierane żadne dane osobowe użytkowników serwisu. Nie zbieramy w sposób
automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki Cookies zawierają
nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do
nich dostęp jest operator Serwisu HiPP Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
- dostosowania zawartości strony http://hipp.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze
strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych ustawień;

- tworzenia statystyk serwisu https://hipp.pl, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
-utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej
podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie
uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych Serwisu;
- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i
personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia
te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu
Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również
przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Korzystanie i przekazywanie danych osobowych oraz związanie z konkretnym celem:
Wszystkie dane osobowe, które są pobierane w ramach naszych bezpośrednich usług internetowych, są
pobierane, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych
tylko w celu realizacji umowy i reprezentowania uzasadnionych interesów handlowych w odniesieniu do
konsultowania i obsługi naszych klientów oraz kształtowania produktów zgodnie z potrzebami.
Prawo do informacji i publiczny katalog procedur:
Na żądanie poinformujemy Ciebie pisemnie, zgodnie z obowiązującym prawem, czy i jakie dane osobowe na
Twój temat są u nas zapisane.
Bezpieczeństwo:
Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić udostępnione nam przez Ciebie dane
osobowe przed przypadkowymi lub umyślnymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub dostępem
nieuprawnionych osób. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z rozwojem
technologicznym.

Prawa autorskie oraz ograniczenie odpowiedzialności
Strona internetowa hipp.pl, jej projekt graficzny, zawarte informacje oraz struktura są wyłączną własnością
firmy HiPP. Wszelkie materiały graficzne i tekstowe zawarte na stronie internetowej są chronione prawem
autorskim oraz prawami pokrewnymi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami). Są one przedstawione
wyłącznie w celach informacyjnych.
Niniejsza strona przeznaczona jest wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego. Bez uprzedniej zgody
HiPP Polska Sp. z o.o. niemożliwe jest kopiowanie żadnych elementów strony, zdjęć, tekstów, grafik oraz
materiałów video jak i znaków towarowych.
HiPP Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na wskutek dostępu i korzystania ze strony
internetowej (w tym uszkodzenia, wirusy itp.) Jeśli masz pytania na temat przetwarzania Twoich danych
osobowych, możesz zwrócić się bezpośrednio do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji razem z zespołem także w
razie próśb o udzielenie informacji, wniosków lub zażaleń.
HiPP Polska Sp. z o.o.
Ul. Puławska 303
02-785 Warszawa
Tel. 22 847 51 64
hipp@hipp.pl
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