Polityka Prywatności
Dane osobowe
1. Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie
danych osobowych jest G.V.M. Carint sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-514),
al. Płk.
Władysława
Beliny-Prażmowskiego
60,
KRS
0000296683,
REGON 120557824, NIP 6772299255 (dalej jako „Administrator”).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz
się skontaktować pod adresem iod@gvmcarint.eu
3. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane
są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis
poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).
4. Dane osobowe
a. W zależności od celu, Administrator może przetwarzać następujące informacje
na Twój temat:
i. imię i nazwisko,
ii. adres zamieszkania,
iii. adres e-mail,
iv. numer telefonu,
v. dane zawarte w korespondencji e-mail,
vi. adres IP,
vii. przybliżona lokalizacja,
viii. wizerunek (zdjęcie profilowe),
ix. statystyki związane z otrzymywanymi newsletterami,
x. ulubiony klient poczty,
b. Zakres przetwarzanych danych wskazany jest w odniesieniu do każdego celu
przetwarzania. Informacje w tym zakresie znajdują się w dalszej części
niniejszej polityki.
c. W większości przypadków sam przekazujesz dane osobowe. Dzieje się tak,
gdy:
i. zapisujesz się do newslettera,
ii. kontaktujesz się z Administratorem za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub formularza kontaktowego lub profilu w mediach
społecznościowych,
iii. obserwujesz profile Administratora w mediach społecznościowych
lub wchodzisz w interakcję z treściami publikowanymi przeze
Administratora w mediach społecznościowych.
5. Inne Dane
a. Administrator korzysta z narzędzi, które gromadzą na Twój temat szereg
informacji związanych z korzystaniem ze stron internetowych Administratora.
Chodzi, w szczególności, o następujące informacje:
i. informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,
ii. przeglądane podstrony,
iii. czas spędzony na stronie,
iv. przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
v. kliknięcia w poszczególne linki,
vi. źródło, z którego przechodzisz do strony,
vii. przedział wieku, w którym się znajdujesz,
viii. Twoja płeć,
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ix. Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości.
x. Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.
b. Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona
przez narzędzia, z których korzysta Administrator:
i. mechanizm strony www i systemu newsletterowego gromadzą Twój
adres IP,
ii. mechanizm systemu newsletterowego gromadzi informacje na temat
Twojej aktywności w odniesieniu do treści przesyłanych Ci w ramach
newslettera, takich jak otwarcia wiadomości, klikanie w linki itp.
c. Informacje te same w sobie nie mają, w ocenie Administratora, charakteru
danych osobowych, ponieważ nie pozwalają na Twoją identyfikację oraz
Administrator nie zestawia ich z typowymi danymi osobowymi, jakie może
może gromadzić na twój temat podczas świadczenia usług.
d. Ponieważ informacje te gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których
korzysta Administrator, informacje te przetwarzane są również przez
dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk
prywatności.
e. Zasadniczo, informacje te wykorzystywane są do świadczenia i ulepszania
usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia
skuteczności reklam, ochrony przez oszustwami i nadużyciami, a także
personalizowania treści i informacji na temat prowadzonej przez
Administratora działalności, wyświetlanych w poszczególnych serwisach,
witrynach i aplikacjach. Szczegóły w tym zakresie w miarę możliwości
są opisane poniżej, w ramach wyjaśnień poświęconych poszczególnym
narzędziom.
6. Uprawnienia
a. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane
z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo do sprostowania danych osobowych,
• prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych
osobowych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
jeżeli takową zgodę wyraziłeś.
b. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane
szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Wskazane powyżej uprawnienia
nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich
czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.
c. Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez
Administratora doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,
skontaktuj się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych oraz masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
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d. Kontakt do Administratora lub Inspektora Ochrony Danych Osobowych
powołanego u Administrator, wskazany jest powyżej. Administrator dołożył
wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco
przedstawione w niniejszej polityce prywatności.
7. Bezpieczeństwo. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych
osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych
osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane
osobowe są gromadzone przez Administratora z należytą starannością i odpowiednio
chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
8. Odbiorcy danych
a. Twoje dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora,
czyli podmioty, z których usług Administrator korzysta przy przetwarzaniu
danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji usług, takim jak:
i. dostawcy usług serwerowych, dostawcy systemów poczty
elektronicznej, dostawcy systemów CRM, dostawcy systemów
do fakturowania, dostawcy usług newslettera;
ii. osoby, które przy świadczeniu usług związanych ze wsparciem
technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp
do Twoich danych osobowych;
iii. podwykonawcy, którzy mogą brać udział w świadczeniu na Twoją
rzecz usług prawnych lub księgowych.
b. Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych
osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony
i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
9. Profilowanie
a. Administrator nie podejmuje wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które
wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie
na Ciebie wpływały.
b. Administrator, korzysta z narzędzi, które mogę podejmować określone
działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów
śledzących, ale działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ
nie różnicują Twojej sytuacji jako odwiedzającego stronę, klienta, pacjent itp.
i nie wpływają na warunki świadczonych przez Administratora usług.
c. Administrator w ramach narzędzi, z których korzysta nie mam dostępu
do informacji, które pozwalałby na Twoją identyfikację. Informacje, o których
mowa, to, w szczególności:
i. informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,
ii. przeglądane podstrony,
iii. czas spędzony na stronie,
iv. przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
v. źródło, z którego przechodzisz do strony,
vi. przedział wieku, w którym się znajdujesz,
vii. Twoja płeć,
viii. Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
ix. Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.
d. Informacji wskazanych powyżej Administrator nie zestawia z Twoimi danymi
osobowymi, które znajdują się w bazach Administratora. Informacje te mają
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charakter anonimowy i nie pozwalają na Twoją identyfikację. Informacje
te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi,
a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie.
Cele i czynności przetwarzania
10. Newsletter
a. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać swój adres e-mail
oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych
jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.
b. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu
przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja
zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się
do newslettera.
c. Ponadto, system wykorzystywany do obsługi newslettera, zapisuje Twój
numer IP, z którego korzystałeś, zapisując się do newslettera, określa Twoją
przybliżoną lokalizację, klienta poczty, z którego korzystasz do obsługi poczty
e-mail oraz śledzi Twoje działania podejmowane w związku z wysyłanymi
do Ciebie wiadomościami. W związku z tym, Administrator posiada również
informacje, które wiadomości otworzyłeś, w ramach których wiadomości
kliknąłeś w linki itp.
d. Przetwarzanie informacji, które nie pochodzą od Ciebie, a zostały zebrane
automatycznie przez system mailingowy, opiera się na prawnie uzasadnionym
interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na analizie
zachowań subskrybentów newslettera, w celu optymalizacji działań
mailingowych.
e. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba
że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania
newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Twoje dane nadal
będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed
ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera,
w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody
na otrzymywani newslettera, co stanowi uzasadniony interes Administratora,
o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
f. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając
w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach
newslettera lub po prostu kontaktując się z Administratorem.
g. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie
newsletterowej. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych,
o którym mowa w art. 20 RODO.
11. Kontakt
a. Administrator wskazuje, że przetwarza dane osobowe zawarte w treści
korespondencji e-mail prowadzonej Administratorem.
b. Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej,
w sposób naturalny przekazujesz swój adres e-mail jako adres nadawcy
wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane
osobowe (np. twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, telefon i itp.). Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne jest podanie co najmniej Twojego
adresu e-mail, by nawiązać kontakt. Nie ma możliwości nawiązania
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komunikacji bez przekazania choćby podstawowego katalogu danych, biorąc
pod uwagę, że każda wiadomość elektroniczna zawiera pewne dane osobowe.
c. Twoje dane są przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes
Administratora. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest
usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby
wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
d. Dane
będą
przetwarzane
do
czasu
zakończenia
komunikacji
z Administratorem. Po tym okresie mogą zostać usunięte, ale mogą również
podlegać archiwizacji, jeżeli Administrator uzna, że przebieg komunikacji
uzasadnia takową archiwizację, np. z uwagi na potrzebę wykazania tego
przebiegu w przyszłości. W tym zakresie Administrator nie jest w stanie
określić jednoznacznego terminu usunięcia danych.
e. Dane osobowe przechowywane są na serwerach zlokalizowanych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie dochodzi w tym zakresie do ich
przekazywania do żadnego państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.
f. Korespondencja e-mail przechowywana jest również na zewnętrznych
serwerach dostawców usługi poczty elektronicznej, z którymi zawarte zostały
stosowne treści umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
g. Administrator wskazuje jednak, na specyficzną sytuację wymiany
korespondencji e-mail. Serwery, na których przechowywana jest poczta
elektroniczna, zlokalizowane są na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Niemniej jednak, jeżeli serwery wykorzystywanej przez
Ciebie poczty e-mail zlokalizowane są poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym, zarówno wysyłane, jak i odbierane przez Ciebie wiadomości,
przechowywane są na tymże serwerze. W związku z tym, Administrator
rekomenduję upewnić się czy Twoja poczta e-mail korzysta z serwerów
zlokalizowanych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
h. Dane osobowe szyfrowane są zarówno w spoczynku, jak i w przesyle. Należy
jednak zwrócić szczególną uwagę na wymianę korespondencji
z Administratorem. Korespondencja wychodząca od Administratora
szyfrowana jest z wykorzystaniem technologii TLS/SSL. Skuteczność
tej metody szyfrowania zależy do tego czy serwer odbiorcy wiadomości
również korzysta ze wskazanej technologii. W sytuacji, w której Twoja poczta
e-mail nie wspiera TLS/SSL, szyfrowanie nie osiąga zamierzonego rezultatu.
W związku z tym, Administrator rekomenduję upewnić się czy Twoja poczta
e-mail zapewnia wsparcie TLS/SSL, gwarantując w ten sposób
bezpieczeństwo wymienianej korespondencji.
i. Ponadto, Administrator rekomenduję abyś upewnił się czy regulamin poczty
email, z której korzystasz, nie uprawnia dostawcy poczty do skanowania treści
wysyłanych i odbieranych wiadomości, w szczególności w celach
marketingowych, co występuje najczęściej w przypadku nieodpłatnych usług
poczty e-mail. W takiej sytuacji, poufność wymienianych wiadomości jest
zagrożona, co nie zależy jednak od Administratora.
12. Media społecznościowe
a. Jeżeli obserwujesz profile Administratora w serwisach społecznościowych
lub wchodzisz w interakcję z treściami publikowanymi przez Administratora
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w mediach społecznościowych, w naturalny sposób Administrator widzi Twoje
dane, które są publicznie dostępne w Twoim profilu społecznościowym.
Administrator przetwarza te dane wyłącznie w obrębie danego serwisu
społecznościowego i wyłącznie w celu obsługi danego serwisu
społecznościowego, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora,
o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
b. Korzystanie przez Ciebie z serwisów społecznościowych podlega
regulaminom i politykom prywatności administratorów tych serwisów,
a ci administratorzy świadczą na Twoją rzecz, w pełni samodzielnie
i niezależnie usługi drogą elektroniczną.
c. Administrator zachęca do świadomego korzystania z serwisów
społecznościowych i dbania o swoją prywatność w ich obrębie,
w szczególności poprzez rozważny dobór upublicznianych treści i zarządzanie
ustawieniami prywatności.
d. Ze względu na wymagania Facebooka i wyroków Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej, na końcu niniejszego dokumentu, znajduje się
dodatkowa polityka prywatności dotycząc fanpage na Facebooku.
Pliki cookies i inne technologie śledzące
13. Niniejsza strona (podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe),
wykorzystuje pliki cookies.
14. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu
końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez
system teleinformatyczny niniejszej strony (cookies własne) lub system
teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Niektóre
używane cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej,
tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane
na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy
kolejnym wejściu na niniejszą stronę (trwałe cookies). Jeżeli chcesz
wiedzieć więcej o cookies
to
zapoznaj
się
z
tym
materiałem:
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
15. Zgoda na cookies.
a. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat
stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość
zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto zawsze możesz
zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle
usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne
sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz
wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.
b. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może
powodować trudności w korzystaniu z strony, jak również z wielu innych stron
internetowych, które stosują cookies.
16. Cookies własne. Cookies własne Administrator wykorzystuje w celu zapewnienia
prawidłowego działania strony (np. prawidłowe przesyłanie formularzy,
przechowywanie informacji na temat ustawień cookies, przechowywanie informacji
na temat ustawień strony itp.).
17. Cookies podmiotów trzecich. Niniejsza strona, podobnie jak większość
współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez
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podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących
od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane
poniżej.
18. Google Analytics.
a. Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Działania w tym zakresie realizowane są, w oparciu o prawnie uzasadniony
interes Administratora, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie
w celu optymalizacji strony internetowej.
b. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim
korzystaniu z niniejszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje
są najczęściej przekazywane do serwerów w USA i tam przechowywane.
c. Administrator podkreśla, że w ramach Google Analytics nie gromadzi
jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku
z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają dla
Administratora charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich
Administrator ma dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:
i. informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,
ii. podstrony, jakie przeglądasz,
iii. czas spędzony na stronie oraz poszczególnych podstronach,
iv. przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
v. kliknięcia w poszczególne linki,
vi. źródło, z którego przechodzisz do mojej strony,
vii. przedział wieku, w którym się znajdujesz,
viii. Twoja płeć,
ix. Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
x. Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.
d. Z uwagi na aktywowaną anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany
przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres
IP jest przekazywany do serwera Google w USA i dopiero tam skracany.
Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach
Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.
e. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje
infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, korzysta ze standardowych
klauzul umownych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony
danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie.
f. Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych
dotyczących korzystania przez Ciebie z niniejszej strony internetowej przez
Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując
wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
g. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem
danych w ramach Google Analytics, zachęcam do zapoznania się
z wyjaśnieniami
przygotowanymi
przez
Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
h. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu niniejszej strony
możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku
z Google Analytics, czy nie.
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19. Facebook Pixel.
a. Niniejsza strona korzysta z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach
serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California
Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi Administrator
kieruję do Ciebie informacje w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie
opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora w postaci
informowania o własnych produktach lub usługach.
b. W celu kierowania do Ciebie przez Administratora informacji o własnych
produktach lub usługach, spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań
w niniejszej witrynie, Administrator zaimplementował w ramach niniejszej
strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje
o Twoim korzystaniu z niniejszej witryny w zakresie przeglądanych stron.
Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane na serwer
Facebooka w USA i tam przechowywane.
c. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe,
tj. nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację. Administrator
ma jedynie informacje jakie działania podjąłeś w ramach niniejszej strony.
Administrator wskazuje jednak, że Facebook może łączyć te informacje
z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie
z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym
marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne
od Administratora, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce
prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
d. Pixel Facebooka może śledzić i odnotowywać m.in. następujące Twoje
zachowania:
i. wyświetlenie zawartości określonej strony,
ii. wypełnienie określonego formularza, np. zapisu do newslettera.
e. Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje
infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, korzysta ze standardowych
klauzul umownych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony
danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie.
f. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi
ustawieniami prywatności. Pod tym adresem znajdziesz przydatne informacje
w tym zakresie: https://www.facebook.com/ads/settings - do czego
Administrator zachęca.
g. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu niniejszej strony
możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku
z Pixela Facebooka, czy nie.
20. Narzędzia społecznościowe.
a. Na niniejszej stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe
udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram,
LinkedIN.
b. Wyświetlając niniejszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja
przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów
serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest
przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej
przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy
otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła niniejszą stronę,
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nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy, czy nie jesteś u niego
akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez
Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy
(niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
c. Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych,
to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę
na niniejszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.
d. Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to”
lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana
bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
e. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie
społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel
i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania
przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa
w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę
Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych
usługodawców:
i. Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy oraz
https://www.facebook.com/privacy/explanation
ii. Instagram
–
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
iii. LinkedIn – https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy
f. Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane
zebrane w trakcie odwiedzin na niniejszej stronie internetowej bezpośrednio
Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na niniejszej stronie
musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie
uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie
rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
21. Wideo i audio.
a. Administrator osadza na stronach wideo z serwisu YouTube. W tym celu
wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube. Pliki
cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo lub audio. Jeżeli
nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem
wideo lub audio.
b. Odtwarzając wideo lub audio, Google otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli
nie posiadasz profilu Google lub nie jesteś akurat zalogowany. Taka
informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę
przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery
znajdują się w USA) i tam przechowywana.
c. Jeśli zalogowałeś się do serwisu Google, to usługodawca ten będzie mógł
bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na niniejszej stronie
do Twojego profilu w Google. Cel i zakres gromadzenia danych oraz
ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawcę, jak również
możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania
ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane
w polityce prywatności Google.
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d. Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie
odtwarzania wideo bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie,
to przed wizytą na niniejszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu.
Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek
stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie
skryptów.
e. Zachęcam Cię do zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności Google https://policies.google.com/privacy
Logi serwera
22. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym
przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest
w logach serwera.
23. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce
internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane
i przechowywane są na serwerze.
24. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami
korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu Twojej
identyfikacji.
25. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania
stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi
do administrowania serwerem.
Strona na Facebook (fanpage)
26. Współadministrowanie: Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej, twórca fanpage na Facebooku jest współadministratorem danych
osobowych razem z Facebookiem. Wobec tego, współadministratorem Twoich danych
osobowych jest Administrator wskazany we wstępie niniejszego dokumentu.
Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez serwis Facebook
znajdziesz
tutaj:
https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
oraz
https://www.facebook.com/privacy/explanation
27. Jakie dane są przetwarzane (fanpage FB):
a. W zależności od celu przetwarzania danych, Administrator może przetwarzać
następujące informacje na Twój temat:
i. imię i nazwisko,
ii. wizerunek (zdjęcie profilowe oraz inne zdjęcia widoczne dla każdego
użytkownika),
iii. dane przekazane w ramach formularza kontaktowego,
iv. dane przekazane w ramach rozmowy na Messengerze,
v. wszystkie inne informacje dostępne publicznie w ramach Twojego
profilu na Facebooku.
b. To, do jakich informacji na Twój temat Administrator ma dostęp, zależy
w głównej mierze od Twojej własnej aktywności w serwisie Facebook oraz
ustawień prywatności w tymże serwisie. Administrator będzie mógł uzyskać
dostęp do tych wszystkich informacji na Twój temat, które uczyniłeś
publicznymi w swoim profilu.
c. W większości przypadków sam przekazujesz powyższe dane osobowe. Dzieje
się tak, gdy:
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i. obserwujesz fanpage Administratora,
ii. dodajesz komentarze, wchodzisz w interakcje z publikowanymi
treściami,
iii. kontaktujesz się z Administratorem za pośrednictwem Messengera.
28. Cel przetwarzania danych (fanpage FB):
a. obsługa fanpage:
i. Obserwując fanpage Administratora na Facebooku, w sposób
automatyczny znajdujesz się na liście obserwatorów, do której
Administrator ma dostęp.
ii. Dodając komentarz do publikowanych treści lub w jakikolwiek inny
sposób wchodząc w interakcję z treściami publikowanymi przez
Administratora, również pozostawiasz w ramach profilu ślad po sobie,
który zawiera Twoje dane osobowe.
iii. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes
Administratora polegający na obsłudze fanpage.
iv. Pamiętaj, że w każdym momencie możesz edytować lub usuwać swoje
komentarze oraz reakcje, które pozostawiłeś na fanpage
Administratora. Jeżeli tego nie zrobisz, pozostaną one widoczne przez
czas ich dostępności w serwisie Facebook. Ponadto, w każdej chwili
możesz zaprzestać obserwacji fanpage Administratora – w takiej
sytuacji znikniesz z listy obserwatorów fanpage.
b. obsługa wiadomości:
i. Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem Messengera,
w sposób naturalny przekazujesz mi swoje dane osobowe zawarte
w treści korespondencji, w szczególności wizerunek oraz imię
i nazwisko.
ii. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą,
a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie
uzasadniony interes Administratora.
iii. Wiadomości wysłane do Administratora podlegają automatycznej
archiwizacji za sprawą narzędzi Facebooka i są dostępne do momentu
ich usunięcia przez Ciebie. Masz wgląd do wszystkich wymienionych
wiadomości w aplikacji Messenger.
c. marketing własnych usług:
i. Administrator korzysta z systemu reklam Facebook Leads Ads, który
pozwala kierować informacji o prowadzonej działalności
do określonych grup odbiorców. Czynność ta nie wiąże się
z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, ponieważ ustawienia
bazują
na
określaniu
określonych
grup
odbiorców,
bez wykorzystywania danych osobowych konkretnych użytkowników.
Niemniej jednak, z ostrożności Administrator wymienił tutaj
tę czynność przetwarzania, którą realizuje w oparciu o uzasadniony
interes Administratora w postaci marketingu własnych usług –
art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
29. Bezpieczeństwo:
a. Kluczową rolę w kontekście zabezpieczenia danych osobowych, które
pojawiają się w serwisie Facebook, odgrywa oczywiście Facebook,
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Administrator zaś jako administrator fanpage może podejmować jedynie
ograniczone działania. W celu zapoznania się ze środkami podejmowanymi
przez Facebooka mającymi na celu zabezpieczenie danych osobowych,
Administrator poleca lekturę tekstu znajdującego się pod tym linkiem:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
b. Natomiast Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków
bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy
o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone przez
Administratora z należytą starannością i odpowiednio chronione przed
dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
30. Okres przechowywania: Administrator zasadniczo, nie ma wpływu na okres
przechowywania Twoich danych osobowych. Są one dostępne w serwisie Facebook
na zasadach wynikających z regulaminu i polityki prywatności Facebooka.
Administrator nie jest w stanie usunąć Twoich danych z Facebooka – możesz zrobić
to tylko Ty.
31. Uprawnienia:
a. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane
z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
i. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
ii. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
iii. prawo do usunięcia danych,
iv. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
v. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
vi. prawo do przenoszenia danych,
vii. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli
uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
viii. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
b. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane
szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Wskazane powyżej uprawnienia
nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich
czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.
c. Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez
Administratora doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,
skontaktuj się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych oraz masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
d. RODO daje Ci możliwość realizacji swoich uprawnień względem każdego
ze współadministratorów. Jak zostało wskazane w niniejszej polityce
prywatności, w związku z prowadzeniem przez Administratora fanpage
na Facebook, Administrator nie dysponuje szerokim zakresem danych
osobowych oraz ma ograniczone możliwości ich przetwarzania. Jeżeli
chciałbyś zrealizować jedno ze swoich uprawnień zapewnionych przez RODO,
to Administrator zachęca do bezpośredniego kontaktu z Facebookiem, który
będzie w stanie Ci pomóc.
e. Administrator dołożył wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały
wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności.
32. Administrator nie przekazuje Twoich danych do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych. Jednak Administrator nie ma wpływu na to, w jaki sposób
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Facebook postępuje z Twoimi danymi osobowymi. Szukaj w tym zakresie
stosowanych informacji w polityce prywatności Facebooka.
33. W ramach narzędzi dostępnych dla administratora fanpage, Administrator ma dostęp
do informacji statystycznych zapewnianych przez Facebooka na temat zachowania
użytkowników. Administrator poddaje te informacje analizie w celu optymalizacji
fanpage pod kątem doświadczenia użytkownika oraz skuteczności prowadzonych
działań. Dostępne informacje są zanonimizowane i przetwarzane w ten sposób
nie mają charakteru danych osobowych.
34. Administrator korzysta z systemu reklam Facebook Ads. Dzięki temu narzędziu może
kierować informacje o prowadzonej działalności do określonych grup docelowych.
Ustawienia grup docelowych pozwalają na zaawansowane targetowanie
przekazywanej informacji, ale operacje w tym zakresie nie wiążą się z przetwarzaniem
danych osobowych. Informacje, jakie Administrator wykorzystuje w ramach narzędzi
oferowanych przez serwis Facebook nie pozwalają na Twoją identyfikację.
35. Cookies: Fanpage osadzony jest w serwisie Facebook, wobec tego wszelkie
wykorzystywane pliki cookies pochodzą od niego. Zachęcam do zapoznania się
ze szczegółami na stronie: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Administrator
podkreśla, że nie ma jakiegokolwiek wpływu na operacje wykonywane w oparciu
o pliki cookies przez serwis Facebook.
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