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Polityka prywatności 

Niniejsza Polityka odnosi się do Aplikacji Mobilnej 4Parents należącej do Software Hub 
sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie. Szanując prawa użytkowników do ochrony 
prywatności informujemy poniżej o możliwym przetwarzaniu danych osobowych 
użytkowników aplikacji w związku z korzystaniem z niej. 

1. Aplikacja 4Parents przeznaczona jest dla opiekunów prawnych dzieci 

uczęszczających do placówki oświatowej, która zakupiła licencję na system 

4Parents od firmy Software Hub sp. z o.o. 

2.  Aplikacja umożliwia kontaktowanie się z placówką oświatową, zgłaszanie 

nieobecności oraz dokonywanie płatności.  

3. W celu uruchomienia Aplikacji 4Parents niezbędny jest link aktywujący,  linki 

aktywujące wysyłane są przez placówki oświatowe posiadające licencje na 

korzystanie z systemu 4Parents, w celu uruchomienia konta niezbędne jest 

posiadanie adresu e-mail.  

4. W celu zainstalowania aplikacji wymagane jest urządzenie 

z oprogramowaniem pozwalającym na instalacje aplikacji 4Parents w iOS lub 

Android oraz dostęp do Internetu. 

5. W przypadku zainstalowania aplikacji bez otrzymania linku informujemy, że 

Software Hub sp. z o.o. nie przetwarza Pani/Pana danych.  

6. W przypadku zainstalowania aplikacji i korzystania z niej w celach 

kontaktowych z placówką oświatową oraz dokonywania płatności 
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Administratorem Państwa danych jest właściwa placówka oświatowa która 

wysłała Pani/Panu link aktywacyjny. 

7. Aplikacja 4Parents jest dostępna poprzez Internet i działa 7 dni w tygodniu 

przez 24 godziny na dobę. Podane godziny dostępności mogą ulec zmianie 

ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych, awarii, 

lub z przyczyn losowych za które Software Hub sp. z o.o., nie ponosi 

odpowiedzialności względem użytkowników. 

8. W przypadku zapytań dotyczących funkcjonowania aplikacji, lub zgłaszania 

ewentualnych błędów/usterek może dojść do przetwarzania przekazanych 

nam danych. W takiej sytuacji Administratorem jest Software Hub  sp. z o.o., 

z siedzibą przy ul. Ryżowej 33a/7, 02-495 Warszawa. Kontakt z Administratorem 

możliwy jest listownie na adres wskazany wyżej a także drogą elektroniczną 

biuro@softwarehub.pl 

9. Administrator powołał IOD z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: 

iod@softwarehub.pl 

10. Administrator oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się 

zgodnie z RODO oraz, że w celu zachowania bezpieczeństwa stosuje 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. 

11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zadawane pytania 

i zgłoszenia. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora 

art. 6 ust. 1 lit. f. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest 
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odpowiadanie na zadawane pytania oraz dochodzenie lub obrona przed 

roszczeniami. 

12. Podanie w wyżej wymienionym przypadku danych jest dobrowolne, jednak ich 

niepodanie może uniemożliwić rozpatrzenie Pani/Pana zgłoszenia, odpowiedzi 

na zadane pytanie. 

13. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być firmy świadczące usługi obsługi IT 

dla Administratora. 

14. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, 

w którym zostały zebrane lub do czasu ustalenia, dochodzenia, obrony 

ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu. 

15. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem 

przepisów prawo do ich stosowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania 

oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. 

16. Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzania Państwa danych odbywa się 

z naruszeniem przepisów prawa macie Państwo prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

17. Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

 

 


