
Політика конфіденційності освітньої платформи Tandu («Танду»)

Забезпечення безпеки ваших персональних даних є для нас найвищим пріоритетом. Ми
дбаємо про те, щоб ваші персональні дані використовувалися виключно з суворо
окресленими цілями й в обсязі, що передбачений законодавством, та які є абсолютно
необхідними для таких цілей, а також не довше, ніж це необхідно до їх досягнення.
Завдяки впровадженню відповідних організаційних засобів і використанню
високоякісних механізмів захисту ми дбаємо, щоб сторонні особи не могли заволодіти
вашими даними у неконтрольований спосіб.

У цьому документі ми описуємо принципи, на яких ми обробляємо ваші персональні
дані, зібрані у зв’язку з тим, що ви користуєтеся освітньою Платформою Tandu на сайті
www.tandu.pl; послугами, які надаються за її посередництвом; а також вказуємо, які
права вам належать згідно з Розпорядженням Європейського парламенту і ради (ЄС)
2016/679 від 27 квітня 2016 р. щодо захисту фізичних осіб у зв’язку з обробкою
персональних даних й у справі вільного передавання таких даних і скасування
директиви 95/46/WE (загальне розпорядження про захист даних) (далі RODO).

Освітня Платформа Tandu, доступна на сайті tandu.pl, далі в тесті документу зветься
«Платформа», натомість термінальний пристрій, з якого ви отримуєте доступ до
Платформи, таке як, наприклад, ноутбук, планшет, смартфон, ― далі зветься
«Пристрій».

1. Хто є адміністратором ваших даних
Адміністратором ваших персональних даних, зібраних у зв’язку з користуванням
Платформою, тобто суб’єктом, який підіймає рішення про цілі й засоби їх обробки, є
підприємство Tandu Sp. z o.o., вул. Ґжибовська, 62, 02-844 Варшава (далі в тексті
«Tandu» або «ми»).

2. Як із нами зв’язатися
У питаннях, пов’язаних із обробкою ваших персональних даних, ви можете зв’язатися з
нами:

1) електронним листом за адресою: kontakt@tandu.pl або
2) письмово за адресою: Tandu, Grzybowska 62, 00-844 Warszawa.

Нашим інспектором із захисту даних є Даміан Клімас (Damian Klimas), з яким ви можете
зв’язатися за адресою damian@dotlaw.co.

3. З якою метою, на якій законній підставі та як довго ми обробляємо ваші
персональні дані

Дані, які ми збираємо у зв’язку з тим, що ви користуєтеся нашою Платформою, ми
використовуватимемо в наступних цілях:

1) надання вам можливості користуватися функціональністю Платформи,
доступною для незареєстрованого користувача на принципах, описаних у
Правилах,

Юридичною підставою для обробки даних із цією метою є ст. 6 п. 1 літ. f)
розпорядження RODO, тобто наш юридично обґрунтований інтерес, оскільки
збирання певних даних у момент, коли ви переходите на сайт, де знаходиться
Платформа, є наслідком її технічного функціонування.

Реалізуючи цю мету, ми будемо обробляти ваші дані протягом часу, коли ви
користуєтеся Платформою.



2) надання вам можливості зареєструватися та створити обліковий запис
користувача Платформи й користуватися її функціональністю у якості
зареєстрованого користувача на принципах, описаних у Правилах,

Юридичною підставою для використання даних із цією метою є ст. 6 п. 1 літ. b)
розпорядження RODO, тобто укладання і реалізація угоди, оскільки дані
необхідні, щоб ми могли укласти з вами й виконати угоду про надання послуги
електронним шляхом, якою є надання можливості користування
функціональності Платформи, доступної для зареєстрованих користувачів, у
тому купівля послуг, які пропонуються на платформі.

Для реалізації цієї мети ми будемо використовувати ваші дані доти, поки ви не
вийдете з системи (не скасуєте реєстрацію) й не видалите свого облікового
запису на Платформі незалежно від того, чи будете ви активно ним
користуватися.

3) виявлення порушень у користуванні Платформою й боротьба з ними, а
також забезпечення безпеки Платформи і її користувачів

Юридичною підставою для використання даних із цією метою є ст. 6 п. 1 літ. f)
розпорядження RODO, тобто наш юридично обґрунтований інтерес, яким є
запобігання у використанні Платформи способом, який порушує правила,
викладені у Правилах, захист користувачів Платформи, забезпечення безпеки
Платформи на програмному рівні.

Реалізуючи цю мету, ми будемо обробляти ваші дані протягом часу, коли ви
користуєтеся Платформою, а тоді протягом періоду, після якого спливає період
давності по претензіях, що виникли внаслідок такого користування. У той же час,
якщо ви підіймете рішення домагатися відшкодування у суді в справі порушення
правил користування Платформою, або повідомити про це відповідні органи ―
протягом часу тривання розслідування/розгляду цієї справи, а тоді протягом
періоду давності по претензіях, які виникають із юридично зобов’язуючого
рішення/вироку, виданого по результатах розслідування/розгляду.

4) реалізація нами наших юридичних зобов’язань, наприклад, якщо ви
придбаєте навчальний курс, який пропонується на Платформі, й проведете його
оплату з використанням Платформи, то ми ― згідно податкового законодавства
й законів про правила ведення бухгалтерської звітності ― зобов’язані зберігати
дані, пов’язані з цією купівлею.

Юридичною підставою для використання даних із цією метою є ст. 6 п. 1 літ. c)
розпорядження RODO, тобто реалізація юридичного зобов’язання, оскільки ми
змушені виконувати зобов’язання, які виникають у нас у зв’язку з діючим
законодавством.

Реалізуючи цю мету, ми будемо використовувати ваші дані протягом часу
виконання наших юридичних зобов’язань або протягом періоду часу, вказаного у
законодавчих актах.

5) відображення того, що всі заходи, які ми вчиняємо, відповідають вимогам
законодавства

Юридичною підставою для використання даних із цією метою є ст. 6 п. 1 літ. f)
розпорядження RODO, тобто наш юридично обґрунтований інтерес, яким є
необхідність відображення у звітності до відповідних органів, що ми виконали



свої обов’язки правильно, а заходи, які ми вчиняємо, є згодними з діючим
законодавством.

Реалізуючи цю мету, ми будемо використовувати ваші дані протягом часу,
протягом якого ми могли б понести юридичні наслідки на випадок невиконання
нами своїх юридичних зобов’язань або реалізації заходів, які визнаються
невідповідними законодавству, наприклад, щоб відповідні органи могли б
накласти на нас штраф.

6) визначення та вимагання через суд компенсації й захист від претензій, у
тому між нами та суб’єктами, які з нами співпрацюють в обслуговуванні
Платформи, які випливають із того, що ви користуєтеся Платформою й
послугами, які пропонуються за її  посередництвом.

Юридичною підставою для використання даних із цією метою є ст. 6 п. 1 літ. f)
розпорядження RODO, тобто реалізація нашого юридично обґрунтованого
інтересу, яким є визначення й вимагання через суд компенсації, а також захист
від претензій у суді й інших уповноважених органах, які-то претензії можуть
виникнути у зв’язку з використанням вами Платформи.

Реалізуючи цю мету, ми будемо використовувати ваші дані до моменту збігу
терміну давності за претензіями (нашими, вашими або від суб’єктів, які
співпрацюють із нами в обслуговуванні Платформи), а у випадку ініціювання
процесуальних дій ― протягом періоду їх тривання, а тоді до збігу строку
давності юридично зобов’язуючого рішення/вироку, виданого/прийнятого у цьому
розслідуванні/розгляді.

7) маркетингових, шляхом, наприклад, приготування та надання вам інформації
про нові продукти й послуги, доступні на Платформі, або про продукти й послуги,
які можуть вас зацікавити.

Юридичною підставою для використання даних із цією метою є ст. 6 п. 1 літ. f)
розпорядження RODO, тобто реалізація нашого юридично обґрунтованого
інтересу, яким є прямий маркетинг наших продуктів і послуг.

Реалізуючи цю мету, ми будемо використовувати ваші дані до моменту, поки ви
не заперечите проти використання нами ваших даних з метою маркетингу, але
не довше ніж до моменту, поки ви не вийдете з системи (не скасуєте реєстрацію)
й не видалите свого облікового запису на Платформі.

8) створення порівняльних звітів, аналізу, збирання статистичних даних для
наших внутрішніх потреб, що охоплює насамперед звіти, маркетингові
дослідження, планування розвитку функціональності Платформи й послуг, які на
ній пропонуються, створення статистичних моделей (наприклад, що стосуються
ефективності приваблення клієнтів).

Юридичною підставою для використання даних із цією метою є ст. 6 п. 1 літ. f)
розпорядження RODO, тобто наш юридично обґрунтований інтерес, яким є
спрощення для вас процесу користування Платформою, підвищення
привабливості нашої пропозиції, підвищення ефективності адміністрування
Платформи.

Реалізуючи цю мету, ми будемо використовувати ваші дані до моменту, поки ви
не висловите обґрунтоване заперечення проти використання нами ваших даних
із цією метою, або протягом часу, необхідного для створення такого звіту,



приготування аналізу або статистичних даних, але не довше ніж до моменту,
поки ви не вийдете з системи (не скасуєте реєстрацію) й не видалите свого
облікового запису на Платформі.

9) обслуговування користувачів Платформи шляхом, у тому, надсилання
повідомлень щодо організації курсів, придбаних вами (наприклад, про
скасування або перенесення на інші строки окремих занять), надання відповідей
на надіслані питання й заяви, висловлені претензії.

Юридичною підставою для використання даних із цією метою є ст. 6 п. 1 літ. f)
розпорядження RODO, тобто наш юридично обґрунтований інтерес, яким є
забезпечення правильного обслуговування користувачів Платформи й
побудуванню з ними позитивних бізнес-відносин.

Реалізуючи цю мету, ми будемо використовувати ваші дані до моменту, поки ви
користуєтеся Платформою, а якщо ваше повідомлення і наша відповідь на нього
можуть становити доказ у справі у суді бо в іншому вповноваженому органі, то
до моменту юридично зобов’язуючого завершення такої справи.

Реалізуючи цілі, вказані у пп. 7 і 8 вище, ми здійснюватимемо профілювання, тобто
автоматизований аналіз ваших даних і розробку передбачень на тему, яким речам и
надаєте перевагу, або стосовно майбутньої поведінки (наприклад, маркетингові
повідомлення, які надсилаються до вас, можуть підлаштовуватися до ваших потреб,
використовуючи доступні нам дані про вашу поведінку на Платформі, у тому сторінки
сайтів, на які ви заходите; пропозиції, які ви переглядаєте; послуги, якими ви
користувалися). На підставі цих дій ми, тим не менш, не будемо підіймати рішення, які б
потягли проти вас юридичні наслідки або аналогічним способом суттєво на вас
вплинули.

4. Коли нам потрібна ваша згода. Чи можете ви її відкликати й коли ви
можете її відкликати

Якщо використання нами ваших даних не є необхідним для реалізації угоди,
юридичного зобов’язання або нашого юридично обґрунтованого інтересу, ми можемо
просити вас надати згоду на згадані способи використання ваших даних. Текст згоди
буде, у такому разі, описувати, з якою метою ваші данні піддаватимуться обробці.

Надання згоди є добровільним. Її відсутність не вплине негативно на умови надання
вам наших послуг. У випадку ненадання згоди ви не понесете жодних інших негативних
наслідків.

Ви можете відкликати згоду у будь-який момент, надіславши е-mail на адресу:
kontakt@tandu.pl. Відкликання згоди не матиме впливу на відповідність до закону про
використання ваших даних до відкликання згоди.

5. Які персональні дані слід нам надати

Щоб зареєструватися й створити обліковий запис на Платформі, ви маєте вказати свої
ім’я, прізвище та адресу e-mail. Вказання цих даних не є вимогою за законом, однак без
них ви не зможете створити собі обліковий запис на Платформі й користуватися
функціональністю, доступною виключно для зареєстрованих користувачів (наприклад,
придбання навчального курсу).

Ми також можемо попросити вас надати нам інші дані, ніж ті, що вказані вище
(наприклад, номер телефону, щоб мати альтернативний ― окрім e-mail ― спосіб
зв’язатися з вами). При цьому ви не зобов’язані їх надавати.



Під час купівлі послуг, які ми пропонуємо на Платформі, окрім ідентифікаційних даних
(тобто ім’я та прізвище) й контактних (тобто адреса e-mail) ми збираємо також
інформацію про ваші покупки й оплати (наприклад, дані про придбані курси, вартість
придбаної послуги, спосіб оплати).

Ваше ім’я та прізвище, а також адреса e-mail також вимагається, якщо ви захочете
зв’язатися з нами за допомогою контактної форми, розміщеної на Платформі,
незалежно від того, чи є ви зареєстрованим користувачем Платформи, чи ні.

У момент, коли ви входите до Платформи, незалежно від того, чи є ви зареєстрованим
користувачем і маєте обліковий запис на Платформі, чи ви є незареєстрованим
користувачем, у журналах системи реєструються дані про IP-адресу або номер
MSISDN, вид і модель Пристрою, з якого ви виконуєте вхід, операційну систему вашого
Пристрою, вид і версію оглядача (браузера), MAC-адресу, а також унікальні
ідентифікатори сеансу й дані про телекомунікаційну мережу, за допомогою якої
здійснюється вхід до Платформи.

Під час користування вами Платформою ми також збираємо інформацію про стежки
(шляхи) переміщення на інтернет-сайті, на якому знаходиться наша Платформа (разом
із датою й годиною входу на сайт), час відгуку окремих сторінок сайту на запитання,
помилки скачування даних, тривалість перебування на Платформі та її окремих
сторінках.

6. Кому ми передаємо ваші дані
Ваші дані ми будемо передавати:

1) суб’єктам, які обробляють їх від нашого імені і які надають нам підтримку у
виконанні наших обов’язків як власника Платформи й суб’єкта, який пропонує
послуги на Платформі:
a) що забезпечують технічне обслуговування Платформи та її адміністрування;
b) що постачають нам програмні інструменти й рішення, у тому що надають нам

послуги гостінгу або послуги зберігання даних;
c) що готують маркетингові кампанії й розсилають маркетингові повідомлення

користувачам Платформи;
d) що займаються обслуговуванням користувачів, у тому відповідають на

скеровані до нас питання й заяви;
e) що надають нам консультаційні, аудиторські, юридичні, податкові,

бухгалтерські послуги;
f) дослідницькім агенціям, які діють за нашим завданням;
g) вчителям/тренерам, які проводять заняття, що пропонуються на Платформі.

Вищезгадані суб’єкти є нашими підрядниками, які обробляють дані виключно з суворо
окресленою, однією з вищезгаданих метою, на підставі укладеного з нами договору.

2) іншим адміністраторам даних, які обробляють їх від власного імені:
a) суб’єктам, які обслуговують оплати;
b) суб’єктам, які співпрацюють із нами в галузі бухгалтерського обліку, податків,

юридичного супроводження;

c) суб’єктам, які співпрацюють із нами в організації занять на Платформі.

Ці суб’єкти будуть обробляти дані тільки у тому випадку, коли це є необхідним. При
цьому вони самостійно визначають мету обробки даних і зобов’язуються забезпечувати
їх захист.



7. Чи потраплять ваші персональні дані за межі Європейської економічної
зони (ЄЕЗ)

Ми обробляємо ваші персональні дані виключно на території ЄЕЗ і не передаємо їх за
межі цієї зони.

8. Які права ви маєте
Ви маєте право:

1) доступу до своїх персональних даних, тобто до отримання підтвердження, що
ми обробляємо ваші персональні дані, до отримання відомостей щодо того, яким
чином ми їх використовуємо, а також до отримання копій цих даних;

2) перенесення персональних даних, наданих нам, до іншого, вказаного вами
суб’єкта або безпосередньо до вас;

3) спростування своїх персональних даних, якщо вони є неповними або
неправильними;

4) усунення всіх або деяких зі своїх персональних даних, якщо вони
обробляються нами незаконно;

5) обмеження обробки своїх персональних даних шляхом призупинення дій, які
ми виконуємо з використанням ваших даних, або запобігання їх усунення нами.

Можливість скористатися вищезазначеними правами залежить, у тому, від правової
підстави використання нами ваших даних і від мети їх обробки. Це означає, що ми не
завжди дійдемо позитивного рішення щодо вашого прохання й не виконаємо його.
Однак ми завжди повідомимо вас про вчинені заходи або про причини відмови у їх
вчинені.

Також ви можете у будь-який момент висловити протест проти використання нами
ваших даних із маркетинговою метою. Після прийняття такого рішення ми
зобов’язані припинити обробляти дані з цією метою.

Крім того, в окремих й обґрунтованих обставинах ви можете висловити своє
заперечення проби обробки своїх даних на підставі нашого юридично
обґрунтованого інтересу. Розглянувши вашу заяву ми не зможемо обробляти
персональні дані з метою, проти якої ви заперечуєте, за виключенням обставин, коли
ми доведемо, що існують:

1) діючі юридично обґрунтовані підстави для обробки даних, які за законом
визнаються переважаючими по відношенню до інтересі особи, якої ці дані
стосуються, її прав і свобод, або

2) підстави для визначення, вимагання через суд або захисту від претензій.

9. Як користуватися цими правами
Щоб скористатися вищезгаданими правами, зверніться до нас способом, вказаним у
розділі «Як із нами зв’язатися».

Ми можемо попросити вас надати додаткові дані про себе, які дозволять нам
підтвердити вашу особистість із метою переконатися, що ви уповноважені подавати
таку заяву, і що вона стосується обробки ваших персональних даних.

10. Кому ви можете подати скаргу
Якщо ви виявите, що ми використовуємо ваші дані способом, який не відповідає діючим
законодавчим положенням щодо захисту персональних даних, ви можете подати скаргу
Президенту Управління з захисту персональних даних Польщі (www.uodo.gov.pl).

11. Що відбувається, коли ви надаєте нам дані інших осіб



Якщо ви бажаєте скористатися деякими функціями, доступними у рамах послуг, що
пропонуються на нашій Платформі, то вам необхідно надати нам дані інших осіб
(наприклад, якщо ви хочете, щоб ваша дитина отримала іменний сертифікат про участь
у курсах/тренінгу, на які/який ви її записали).

Як адміністратор цих даних ми будемо зберігати їх таким же чином, як ми зберігаємо
ваші дані.

12. Посилання на сайти третіх осіб
Коли ви користуєтеся послугами, доступними на Платформі, може знадобитися
скористатися програмними інструментами, розташованими на сайтах, власником яких є
треті особи (наприклад, коли ви використовуєте певний інтернет-комунікатор (програму
для обміну повідомленнями), щоб взяти участь у курсах/тренінгу, які/який ви придбали).

На персональні дані, які ви передаєте за посередництвом таких сайтів, після клацання
по посиланню, яке перенаправляє на них, наша політика конфіденційності не
розповсюджується, й ми не несемо відповідальності за обробку ваших персональних
даних на таких сайтах.

Ці сайти мають власну політику конфіденційності, в якій викладений спосіб
нагромадження й обробки даних під час їх відвідування.

13. Зміни до політики конфіденційності
Ця політика конфіденційності набуває чинності 01.02.2022 р. Ми зберігаємо право її
періодично актуалізувати. Після впровадження будь-яких змін у цей документ ми
розмістимо на Платформі його найновішу, найактуальнішу версію, натомість
інформацію про дату актуалізації ми подамо на її кінці.

Дата останньої актуалізації: 09.02.2022.


