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1. Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych i podstaw prawnych
1.1.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia Państwu charakter, zakres i cel przetwarzania danych osobowych w ramach naszego serwisu internetowego oraz powiązanych stron internetowych, funkcji i treści (zwanych dalej
"Serwisem internetowym" lub "Stronami internetowymi"). Polityka prywatności ma zastosowanie niezależnie od
domen, systemów, platform i urządzeń (na przykład stacjonarnych lub mobilnych), na których wykonywana jest
Usługa Online.

1.2.

Poza tym, przetworzone w ramach naszej Oferty internetowej dane osobowe Użytkowników obejmują dane
zewidencjonowane, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane dotyczące użytkowania, dane meta/komunikacyjne, dane dotyczące umów, dane dotyczące płatności i dane podstawowe pracowników, jak również dane
osób ubiegających się o pracę.

1.3.

Do grup osób, których to dotyczy, należą nasi partnerzy biznesowi, użytkownicy, klienci, osoby zainteresowane,
pracownicy i kandydaci, jak również inne osoby odwiedzające nasze usługi online (dalej nazywamy te osoby
łącznie "użytkownikami").

1.4.

Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników tylko z przestrzeganiem obowiązujących przepisów o ochronie
danych.

1.5.

Przekazujemy dane osobowe (i dane użytkownika) firmom powiązanym i ich filiom w celu realizacji zamówienia.
Firmy te podlegają niniejszej polityce prywatności lub przestrzegają zasad, które zapewniają co najmniej taką
samą ochronę jak niniejsza polityka prywatności.

1.6.

Z uwagi na fakt, iż stale rozwijamy nasz biznes, może dojść do sytuacji, w której sprzedamy lub kupimy pojedyncze
spółki córki, części lub elementy składowe przedsiębiorstw. W przypadku takich transakcji informacje o klientach
są zwykle przekazywane wraz z przeznaczoną do przekazania częścią przedsiębiorstwa. Dane te podlegają jednak
nadal wcześniejszym oświadczeniom o ochronie danych (wyjątek stanowi oczywiście przypadek, w którym klient
wyraźnie udziela zgody na inne postanowienia). W mało prawdopodobnym przypadku, gdy nasze Usługi Online
zostaną sprzedane w całości, w części lub w znacznej części, dane osobowe zostaną ujawnione kupującemu.

2. Rodzaj rejestrowanych danych osobowych
2.1.

W celu realizacji procesów biznesowych pozyskujemy i przetwarzamy dane osobowe, które w tych ramach są w
sposób spodziewany wymagane i podają konieczne informacje również osobom trzecim (wykonawcom
przyjmującym zlecenie). Oprócz tego, używamy danych do przygotowania właściwej dla klienta historii zlecenia
oraz dla działań marketingowych.

2.2.

Zarejestrowane dane osobowe przy wejściu na stronę internetową
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2.3.

2.4.

Kategoria

Definicja

Dane meta/komunikacyjne

ID urządzeń, adresy IP, dane lokalizacyjne, system operacyjny wraz z
odpowiednią wersją i ewentualnie stosowana przeglądarka

Dane użytkowe i połączeniowe

Czasy dostępu, zainteresowania, odwiedzane strony internetowe, adres IP
i dalsze dane do protokołowania

Zarejestrowane dane osobowe przy rejestracji
Kategoria

Definicja

Dane meta/komunikacyjne

ID urządzeń, adresy IP, dane lokalizacyjne, system operacyjny wraz z
odpowiednią wersją i ewentualnie stosowana przeglądarka

Dane użytkowe i połączeniowe

Czasy dostępu, zainteresowania, odwiedzane strony internetowe, adres IP
i dalsze dane do protokołowania

Dane dostępowe

Nazwa użytkownika, ID użytkownika, hasło (zakodowane) i adres mailowy

Dane zaewidencjonowane

Nazwa firmy, adres firmy, osoba kontaktowa, rodzaj działalności, liczba
pracowników i numer identyfikacyjny VAT

Dane kontaktowe

Adres mailowy i numer telefonu

Dane dotyczące płatności

Dane bankowe i dane dotyczące oceny zdolności kredytowej

dane dotyczące treści

Recenzje, prośby o wsparcie, inne materiały tekstowe, zdjęcia i filmy
wideo

Zarejestrowane dane osobowe przy rejestracji i zamawianiu
Kategoria

Definicja

Dane meta/komunikacyjne

ID urządzeń, adresy IP, dane lokalizacyjne, system operacyjny wraz z
odpowiednią wersją i ewentualnie stosowana przeglądarka

Dane użytkowe i połączeniowe

Czasy dostępu, zainteresowania, odwiedzane strony internetowe, adres IP
i dalsze dane do protokołowania

Dane dostępowe

Nazwa użytkownika, ID użytkownika, hasło (zakodowane) i adres mailowy

Dane zewidencjonowane

Nazwa firmy, adres firmy, osoba kontaktowa, rodzaj działalności, liczba
pracowników i numer identyfikacyjny VAT

Dane kontaktowe

Adres mailowy i numer telefonu

Dane dotyczące płatności

Dane bankowe, dane dotyczące ratingu kredytowego, faktury i historia
zamówień

dane dotyczące treści

Recenzje, prośby o wsparcie, inne materiały tekstowe, zdjęcia i filmy
wideo
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3. Środki bezpieczeństwa
3.1.

Stosujemy najnowocześniejsze organizacyjne, umowne i techniczne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia
przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych osobowych oraz ochrony przetwarzanych przez nas danych
przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych.

3.2.

Do środków bezpieczeństwa wliczają się w szczególności środki wymienione w dokumentacji działań technicznych oraz organizacyjnych.

4. Przekazywanie danych stronom trzecim oraz usługodawcom będącym stronami trzecimi
4.1.

Przekazywanie danych stronom trzecim odbywa się jedynie w ramach wytycznych ustawowych.

4.2.

W przypadku, jeżeli w celu przygotowania naszych świadczeń zaangażujemy podwykonawców, podejmiemy stosowne środki zaradcze oraz odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu zadbania o ochronę danych
osobowych zgodnie z właściwymi przepisami ustawowymi.

4.3.

Jeżeli w kontekście niniejszego oświadczenia o ochronie danych udostępniane będą treści, narzędzia lub
jakiekolwiek inne zasoby innych Usługodawców (dalej łącznie „Usługodawcy będący stronami trzecimi”), których
siedziba znajduje się za granicą, należy założyć, że ma miejsce transfer danych do państwa, w którym znajduje się
siedziba takiego Usługodawcy będącego stroną trzecią. Przekazywanie danych do krajów trzecich odbywa się w
przypadku występowania stosownego poziomu ochrony danych, zgody Użytkownika lub innego ustawowego
pozwolenia.

5. Rejestracja i konto Użytkownika
5.1.

Dla każdego swojego Użytkownika zakładamy konto Użytkownika, w którym mogą Państwo uzyskiwać wgląd w
szczególności w swoje dane kontaktowe i dane zlecenia. W ramach rejestracji, Użytkownikom przekazywane są
wymagane dane obowiązkowe. Konta Użytkowników nie są publiczne i nie mogą być indeksowane przez
wyszukiwarki. Gdy dani Użytkownicy zrezygnują ze swoich kont Użytkowników, na życzenie Użytkowników ich
dane zostają usunięte w odniesieniu do konta Użytkownika, z zastrzeżeniem konieczności ich przechowywania
ze względów handlowych lub prawno podatkowych według art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W gestii Użytkowników
leży zabezpieczanie ich danych w przypadku rezygnacji występującej przed końcem umowy. Jesteśmy uprawnieni do nieodwracalnego usunięcia wszystkich zapisanych w okresie trwania umowy danych Użytkownika.

5.2.

W ramach rejestracji oraz ponownych zgłoszeń oraz korzystania z naszych usług internetowych zapisujemy adres
IP i czas danego działania Użytkownika. Zapisywanie odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów,
jak również na podstawie uzasadnionych interesów Użytkowników w ochronie przed naruszeniami i innego rodzaju nieupoważnionego korzystania. Przekazywanie tych danych stronom trzecim zasadniczo nie odbywa się,
chyba że zachodzi taka konieczność w celu dochodzenia naszych roszczeń lub występuje w tym zakresie ustawowe zobowiązanie według art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

5.3.

Przetwarzamy dane dotyczące użytkowania (na przykład odwiedzone strony internetowe w naszym Serwisie
internetowym,, zainteresowanie naszymi produktami) oraz dane dotyczące treści (na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym lub profilu Użytkownika) dla celów reklamowych w profilu Użytkownika, w celu
wyświetlania Użytkownikom przykładowo wskazówek dotyczących produktu na podstawie świadczeń, z których
dotychczas korzystali.

6. Kontakt
6.1.

Podczas podejmowania kontaktu z nami przetwarzane są dane Użytkownika w celu opracowywania i realizacji
zapytania kontaktowego według art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

6.2.

Dane Użytkowników mogą być zapisywane w naszym systemie zarządzania relacjami z klientem ("System CRM")
lub w porównywalnym systemie zapytań.

6.3.

Kontaktowanie się z wnioskodawcami: W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi korzystamy z oprogramowania
"Personio" firmy Personio GmbH, Buttermelcherstraße 16, 80469 Monachium, Niemcy. Jeśli skorzystasz z aplikacji online, zostaniesz przekierowany na stronę rekrutacyjną Saitow AG w Personio. Zgłoszenie za pośrednictwem
formularza online podlega najnowszej wersji Polityka prywatności ochronie danych osobowych w nim zamieszczonego.
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7. Newsletter
7.1.

Poniższe postanowienia zamieszczone są w celu poinformowania Użytkownika o treści naszego newslettera, a
także subskrypcji, wysyłki oraz procedury oceny statystycznej, a także prawa do wniesienia sprzeciwu. Subskrybując nasz newsletter, Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na jego otrzymywanie oraz realizację opisanych
procedur.

7.2.

Wysyłamy newslettery, wiadomości e-mail oraz inne powiadomienia elektroniczne, zawierające informacje
promocyjne („Newsletter”), tylko za zgodą odbiorcy lub jeżeli jest to prawnie dozwolone. Jeżeli w procesie
subskrypcji newslettera treści, jakie mają być w nim publikowane, zostaną wyraźnie określone, jest to kwestią
decydującą w kontekście wyrażenia zgody przez Użytkownika.

7.3.

Podwójne potwierdzenie na zasadzie dobrowolnego wyboru i protokołowanie: Proces subskrypcji naszego newslettera opiera się na tzw. podwójnym potwierdzeniu na zasadzie dobrowolnego wyboru („double opt in”). Oznacza to, że po dokonaniu subskrypcji Użytkownik otrzymuje e-mail, w którym proszony jest o potwierdzenie subskrypcji. Potwierdzenie to jest wymagane, aby nikt inny nie mógł zarejestrować się przy wykorzystaniu cudzych
adresów e-mail. Subskrypcja newslettera jest zarejestrowana, co umożliwia nam udowodnienie, że subskrypcji
dokonano zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapisanie daty i godziny dokonania subskrypcji oraz
potwierdzenia, jak również adres IP. Rejestrowane są również zmiany dotyczące danych przechowywanych przez
Dostawcę usług w zakresie wysyłki wiadomości e-mail.

7.4.

Wysyłka: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irlandia, telefon: +353 1 5187500. HubSpot jest
certyfikowany według warunków "EU - U.S. Privacy Shield Frameworks" i podlega standardowi TRUSTe 's Privacy Seal oraz "U.S. - Swiss Safe Harbor".

7.5.

W celu dokonania subskrypcji newslettera wystarczy podać swój adres e-mail.

7.6.

Korzystanie z usług firmy wysyłkowej, gromadzenie danych w celach statystycznych, przeprowadzanie analiz
oraz protokołowanie procedury zgłoszeniowej następuje z uwzględnieniem naszych uzasadnionych interesów
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. fRODO. Nasze interesy obejmują zastosowanie przyjaznego dla użytkownika i bezpiecznego systemu wysyłki newsletterów, który będzie służyć zarówno naszym celom biznesowym, jak i spełni
oczekiwania Użytkowników.

7.7.

Udzieloną zgodę na zapisywanie danych, adresu e-mail oraz ich użytkowania w celu wysyłki mogą Państwo w
dowolnej chwili wycofać wysyłając e-mail na adres datenschutz@saitow.ag.

8. Zasięganie danych dostępowych i plików dziennika
8.1.

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. fRODO zasięgamy danych o
każdym dostępie do serwera, na której znajduje się ta usługa (tak zwane pliki logów serwera). Dane dostępowe
obejmują: nazwę strony internetowej, plik, datę i godzinę wejścia na daną stronę, ilość przesyłanych danych,
geodane, numer klienta, komunikat o pomyślnym wejściu na stronę, rodzaj i wersję przeglądarki, system operacyjny Użytkownika, adres URL odwołującego się (poprzednio odwiedzanej strony) oraz adres IP i nazwę
dostawcy wysyłającego żądanie.

8.2.

Informacje plików dziennika są ze względów bezpieczeństwa (na przykład w celu wyjaśniania naruszeń lub
oszustw) oraz w celu optymalizacji naszego Serwisu internetowego zapisywane przez okres maksymalnie 6 miesięcy a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest niezbędne w celach dowodowych są
wykluczane z usunięcia do ostatecznego wyjaśnienia danego zdarzenia.

9. Pliki cookies i określanie zasięgu
9.1.

Nasze strony internetowe używają tak zwanych "cookies". Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi i mają na
celu twoje urządzenie końcowe. Są one albo przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (session cookies)
albo na stałe (permanent cookies) w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies sesji są automatycznie
usuwane po zakończeniu wizyty. Trwałe pliki cookies są przechowywane w urządzeniu do momentu ich samodzielnego usunięcia lub do momentu ich automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową. Pliki cookies
służą do tego, aby nasze strony internetowe były bardziej przyjazne dla użytkownika, skuteczne i bezpieczne.

9.2.

W niektórych przypadkach pliki cookies firm trzecich mogą być również zapisywane na urządzeniu końcowym
po wejściu na naszą stronę (cookies firm trzecich). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z niektórych
usług firm trzecich (na przykład cookies do przetwarzania usług płatniczych).
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9.3.

Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie koniecznych, ponieważ niektóre funkcje
strony internetowej nie działałyby bez nich (na przykład wyświetlanie filmów). Inne pliki cookies są używane do
oceny zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam. Informacje o tym, jakie pliki cookie ustawiamy i jak ich
używamy, można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookies.

9.4.

Pliki cookies, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (podstawowe cookies)
lub do zapewnienia określonych funkcji, które zostały zamówione przez użytkownika (cookies funkcjonalne) lub
do optymalizacji strony internetowej (cookies dotyczące wydajności i statystyki oraz cookies marketingowe, na
przykład cookies do pomiaru zachowania użytkowników) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f.
RODO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług.
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przechowywanie plików cookies, to przechowywanie tych plików będzie się
odbywało wyłącznie na podstawie tej zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a. RODO ); zgodę tę można w każdej chwili odwołać.

9.5.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby był informowany o ustawieniach cookies i zezwalać na
cookies tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptację cookies w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie cookies przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookies, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

9.6.

O ile cookies są wykorzystywane przez firmy trzecie lub do celów analizy, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych i w razie potrzeby poprosimy o Państwa
zgodę.

10. Hubspot
10.1. Korzystamy z systemu CRM "Hubspot". Jest to zintegrowane rozwiązanie programowe, które obejmuje różne
aspekty naszego marketingu internetowego. Obejmują one między innymi: Zarządzanie treścią (strona internetowa i blog), e-mail marketing (newslettery oraz automatyczne mailingi, przykładowo w celu udostępnienia plików do pobrania), publikowanie i raportowanie w mediach społecznościowych, raportowanie (na przykład źródła
ruchu i dostęp), zarządzanie kontaktami (na przykład segmentacja użytkowników i CRM), landing pages i formularze kontaktowe.
10.2. Nasz serwis rejestracyjny umożliwia osobom odwiedzającym naszą stronę internetową uzyskiwanie więcej
informacji o naszym przedsiębiorstwie, pobieranie treści oraz udostępnianie do dyspozycji ich informacji kontaktowych oraz dalszych informacji demograficznych. Informacje te, oraz treści naszej strony internetowej, są
zapisywane na serwerach naszego partnera w zakresie oprogramowania Hubspot. Mogą być przez nas używane
w celu kontaktowania się z osobami odwiedzającymi naszą stronę oraz ustalania, które usługi naszego przedsiębiorstwa są dla nich interesujące. Wszystkie rejestrowane przez nas informacje podlegają temu postanowieniu w
sprawie ochron danych. Wykorzystujemy wszystkie zarejestrowane informacje wyłącznie w celu optymalizacji
naszego marketingu.
HubSpot jest przedsiębiorstwem w branży oprogramowania ze Stanów Zjednoczonych z oddziałem w Irlandii.
Kontakt: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irlandia, telefon: +353 1 5187500. HubSpot jest
certyfikowany zgodnie z warunkami "EU - U.S. Privacy Shield Frameworks" i podlega standardowi TRUSTe 's
Privacy Seal oraz "U.S. - Swiss Safe Harbor".
Poniższy link pozwoli Ci uzyskać więcej szczegółów na temat prywatności w HubSpot. Hubspot używa plików
cookies, jeśli wyraziłeś na nie zgodę. Więcej informacji o stosowanych przez HubSpot plikach cookies znajdą
Państwo tutaj i tutaj .
11. Google Analytics
11.1. Z uwzględnieniem naszych uzasadnionych interesów (to znaczy interesów dotyczących analizy, optymalizacji i
obsługi naszego Serwisu internetowego w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO) korzystamy z Google Analytic 360
Suite , narzędzia do analizy statystyk serwisów WWW, udostępnianego przez firmę Google Ireland („Google”).
Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania
z tej strony internetowej (jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę) są przekazywane na serwer Google w Irlandii i tam
przechowywane.
11.2. Google posiada certyfikat Privacy Shield i gwarantuje przestrzeganie europejskiego prawa o ochronie danych.
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11.3. Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu, w celu oceny sposobu korzystania z naszego Serwisu internetowego przez Użytkowników, do sporządzania raportów dotyczących działań w ramach niniejszego Serwisu
internetowego oraz świadczenia na naszą rzecz innych usług związanych z korzystaniem z tego Serwisu internetowego oraz z sieci Internet. W tym procesie na podstawie przetwarzanych danych mogą być tworzone profile
Użytkowników opatrzone pseudonimami.
11.4. Używamy narzędzia Google Analytics w celu wyświetlania włączanych w ramach usług reklamowych Google i
jego partnerów ogłoszeń tylko takim Użytkownikom, którzy wykazali zainteresowanie naszym Serwisem internetowym lub którzy wykazują określone cechy (na przykład zainteresowanie określonymi tematami lub produktami, określane na podstawie odwiedzonych stron internetowych), które przekazujemy Google (tzw. „Remarketing”, wzgl. „Google-Analytics-Audiences”). Za pomocą Remarketing Audiences chcemy również uzyskać pewność,
że nasze ogłoszenia odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom Użytkowników i nie są odbierane, jako natarczywe.
11.5. Używamy narzędzia Google Analytics tylko z aktywną anonimowością IP. Oznacza to, że Google zmniejszy adres
IP użytkowników w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami
Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika
nie jest łączony z innymi danymi Google.
11.6. Dalsze informacje dotyczące użytkowania danych przez Google, możliwości ustawień oraz sprzeciwu uzyskają
Państwo na stronach internetowych Google: „Użytkowanie danych przez Google podczas korzystania przez Państwa ze stron internetowych lub aplikacji naszych partnerów“, „Korzystanie z danych w celach reklamowych“, „Zarządzanie informacjami stosowanymi przez Google w celu wyświetlenia Państwu reklamy“.
12. Usługi Google w zakresie marketingu i remarketingu
12.1. Z uwzględnieniem naszych uzasadnionych interesów (to znaczy interesów dotyczących analizy, optymalizacji i
obsługi naszej Oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO) korzystamy z usług marketingu i remarketingu (w skrócie „Usługi marketingowe Google”) oferowanych przez Google Ireland Limited, Gordon House,
Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”).
12.2. Google posiada certyfikat Privacy Shield i gwarantuje przestrzeganie europejskiego prawa o ochronie danych.
12.3. Usługi marketingowe Google pozwalają nam wyświetlać reklamy naszej Strony internetowej oraz na naszej Stronie internetowej w sposób bardziej trafny, aby prezentować Użytkownikom tylko reklamy, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Jeśli na przykład Użytkownikowi wyświetlają się reklamy produktów, którymi
interesował się, wchodząc na inne strony internetowe, mówimy o „remarketingu”. W tych celach, podczas otwierania naszej Strony internetowej oraz innych stron, na których usługi marketingowe Google są aktywne, bezpośrednio przez Google uruchamiany jest kod, a na stronie zostają osadzone tzw. tagi (re)marketingowe, pod warunkiem uzyskania zgody użytkowników. Przy ich pomocy na urządzeniu Użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie, (zamiast plików można wykorzystywać w tym celu również porównywalne technologie). Pliki
cookies można osadzać za pomocą różnych domen, między innymi google.com, doubleclick.net, invitemedia.com,
admeld.com, googlesyndication.com lub googleadservices.com. W takim pliku zapisane są informacje wskazujące,
które strony internetowe odwiedził Użytkownik, jakie treści go interesują i na jakie oferty kliknął, a także dalsze
informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron, z których nastąpiło przekierowanie,
czasu wyświetlania danej strony, jak również dalsze informacje dotyczące korzystania z Serwisu internetowego.
Ponadto przesyłany jest adres IP Użytkownika, przy czym informujemy, że w kontekście usługi Google Analytics
adres IP Użytkownika jest skracany przez firmę Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub
innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a tylko w wyjątkowych sytuacjach na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Adres
IP nie jest łączony z danymi Użytkownika w ramach pozostałych ofert Google. Powyższe informacje mogą również być łączone przez firmę Google z tego rodzaju informacjami pochodzącymi z innych źródeł. Jeżeli Użytkownik następnie odwiedza inne strony internetowe, mogą być tam wyświetlane reklamy odpowiednio dostosowane do jego zainteresowań.

6

12.5. Dane Użytkowników są przetwarzane pod pseudonimem w ramach usług marketingowych Google. Google nie
zapisuje i nie przetwarza przykładowo nazwy lub adresu e-mail Użytkownika, lecz zapisuje i przetwarza stosowne
cookies z danymi pozyskane w ramach profili Użytkowników pod pseudonimem. Czyli z punktu widzenia Google
reklamy nie są kontrolowane i wyświetlane dla danej osoby, którą można zidentyfikować, lecz dla posiadacza
pliku cookie, niezależnie od tego, kim on jest. Zasady te nie obowiązują, jeżeli Użytkownik udzielił Google wyraźnej zgody na przetwarzanie danych bez użycia pseudonimów. Informacje dotyczące Użytkowników, zebrane za
pośrednictwem usług marketingowych Google, są przekazywane firmie Google i przechowywane na serwerach
Google w Irlandii.
12.6. Usługi marketingowe Google, z których korzystamy, obejmują m.in. program reklamy internetowej „Google
AdWords”. W przypadku Google AdWords każdy klient AdWords otrzymuje inny „Plik cookie używany do śledzenia konwersji”, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. Nie jest zatem możliwe, aby pliki cookies były śledzone
za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje, które są zbierane dzięki zastosowaniu
plików cookies, wykorzystywane są do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wybrali opcję
śledzenia konwersji. Dzięki temu klienci AdWords uzyskają informacje o łącznej liczbie Użytkowników, którzy
kliknęli na ich reklamy i zostali przekierowani dalej, dzięki tagowi śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak
żadnych informacji, które pozwalałyby na identyfikację poszczególnych Użytkowników.
12.7. Możemy zintegrować reklamy stron trzecich w oparciu o usługi marketingowe „DoubleClick” firmy Google.
DoubleClick wykorzystuje pliki cookies (jeżeli użytkownik wyraził zgodę), które umożliwiają Google i jej stronom
partnerskim, uruchamianie reklamy na podstawie wizyt Użytkowników na tej Stronie internetowej lub innych
stronach.
12.8. Możemy zintegrować reklamy stron trzecich w oparciu o usługi marketingowe „AdSense“ firmy Google. AdSense
wykorzystuje pliki cookies (jeżeli użytkownik wyraził zgodę), które umożliwiają Google i jej stronom partnerskim
uruchamianie reklamy na podstawie wizyt Użytkowników na tej Stronie internetowej lub innych stronach.
12.9. Możemy również korzystać z usługi „Google Optimizer“. Google Optimizer umożliwia nam w ramach tak zwanych „testingów A/B“ zrozumieć, w jaki sposób różne zmiany wywierają wpływ na stronę internetową (na przykład zmiany pól edycyjnych i designu). Do tych celów testowych na urządzeniach Użytkowników zapisywane są
cookies, jeśli użytkownik wyraził zgodę. Przetwarzane są przy tym tylko dane Użytkowników pod pseudonimem.
12.10. Ponadto możemy wykorzystać usługę „Google Tag Manager” w celu uruchomienia usług Google w zakresie analizy i marketingu oraz zarządzania nimi na naszej stronie internetowej.
12.11. Dalsze informacje dotyczące użytkowania danych w celach marketingowych przez Google uzyskają Państwo na
stronie przeglądowej wzgl. w oświadczeniu o ochronie danych przez Google.
12.12. Jeżeli Użytkownik chce zrezygnować z reklam opartych na jego zainteresowaniach wyświetlanych za pośrednictwem usług marketingowych Google, można skorzystać z możliwości odpowiedniego dostosowania ustawień
oraz opcji rezygnacji (opt out). W każdej chwili można również zmienić ustawienia dotyczące plików cookie,
usuwając zapisane pliki cookie za pomocą ustawień systemowych przeglądarki. Po ponownym wywołaniu strony
internetowej, pojawia się zapytanie "ponownie".
13. Google Signals
13.1. Na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (to znaczy interesu w analizie, optymalizacji i ekonomicznym funkcjonowaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO), korzystamy z usługi analityki internetowej Google Signals.
13.2. Dzięki Sygnałom Google udostępnia raporty dotyczące liczby użytkowników korzystających z różnych urządzeń,
a także różnych grup użytkowników w oparciu o różne kombinacje używanych urządzeń. W tym celu Google wykorzystuje dane użytkowników, którzy w ustawieniach swojego konta Google aktywowali opcję "reklamy spersonalizowanej".
13.3. Google Signals jest używany tylko z aktywną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkowników w krajach
członkowskich UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest skracany. Takie skrócenie eliminuje osobiste odniesienie do adresu IP. W związku z tym nie można wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości poszczególnych użytkowników. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu danych przez Google Signals,
dezaktywując "spersonalizowane reklamy" na swoim koncie Google.
13.4. Dodatkowe informacje o tym, jak Google obchodzi się z danymi osobowymi użytkowników w swojej sieci reklamowej, można znaleźć tutaj oraz w polityce prywatności Google.
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14. Wtyczki społecznościowe Facebooka
14.1. W celu zaspokojenia naszych uzasadnionych interesów (to znaczy interesów dotyczących analizy, optymalizacji i
obsługi naszego Serwisu internetowego) nasz Serwis internetowy wykorzystuje wtyczki społecznościowe
(„Wtyczki") serwisu społecznościowego facebook.com, obsługiwanego przez Facebook, Ireland Ltd., 4 Grand
Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Wtyczki mogą przedstawiać elementy interakcji lub treści (na przykład filmy wideo, grafiki lub artykuły tekstowe) i są rozpoznawalne po jednym z logo
Facebooka.
14.2. Facebook posiada certyfikat Privacy Shield i gwarantuje przestrzeganie europejskiego prawa o ochronie danych.
14.3. Po skorzystaniu z oferty internetowej wykorzystującej taką wtyczkę, urządzenie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki przekazywana jest przez Facebooka bezpośrednio do urządzenia Użytkownika, które integruje ją z Ofertą internetową. W tym procesie na podstawie przetwarzanych
danych mogą być tworzone Profile Użytkowników. Nie mamy przy tym żadnego wpływu na zakres danych, które
Facebook pobiera za pomocą tej wtyczki.
14.4. Poprzez uruchomienie wtyczki Facebook otrzymuje informację, że Użytkownik wszedł na daną stronę naszego
Serwisu online. Jeżeli Użytkownik jest zalogowany na Facebooku, portal może przyporządkować wizytę na danej
stronie do konta na Facebooku. Jeżeli nastąpi interakcja z funkcją wtyczki, na przykład poprzez naciśnięcie przycisku „Lubię to” lub pozostawienie komentarza, odpowiednia informacja zostanie przekazana przez urządzenie
bezpośrednio na portal Facebook i tam zapisana. Nawet jeżeli Użytkownik nie posiada konta na Facebooku,
istnieje możliwość, że Facebook pobierze i zapisze informację o adresie IP. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Facebook w Niemczech adres IP przechowywany jest tylko w formie anonimowej.
14.5. Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu pobierania, przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebooka, a także praw Użytkowników w tym zakresie i sposobów ochrony prywatności można znaleźć w informacjach
na temat ochrony danych osobowych umieszczonych na Facebooku.
14.6. Użytkownicy posiadający konto na Facebooku, którzy nie chcą jednak, aby poprzez korzystanie z naszego Serwisu internetowego pobierane były dane na ich temat, a następnie kojarzone z danymi zapisanymi na Facebooku,
muszą wylogować się z Facebooka oraz wyczyścić dane plików cookie przed skorzystaniem z naszej Oferty internetowej. Więcej ustawień i możliwości niewyrażenia zgody na wykorzystanie danych w celach reklamowych dostępnych jest w ramach ustawień profilu Facebooka lub za pośrednictwem strony amerykańskiej (US) lub strony
UE. Ustawienia są niezależne od platformy, czyli przyjmowane są dla wszystkich urządzeń, takich jak komputery
stacjonarne i urządzenia mobilne.
15. Facebook-, Custom Audiences i usługi marketingowe Facebooka
15.1. Z uwzględnieniem naszych uzasadnionych interesów (to znaczy interesów dotyczących analizy, optymalizacji i
obsługi naszego Serwisu internetowego) w ramach naszego Serwisu online korzystamy z tzw. „piksela Facebooka” portalu społecznościowego Facebook, które są integrowane przez firmę Facebook Inc., 1 Hacker Way,
Menlo Park, CA 94025, USA, lub – w przypadku gdy siedziba Użytkownika znajduje się na obszarze Unii Europejskiej – przez firmę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”).
15.2. Facebook posiada certyfikat Privacy Shield i gwarantuje przestrzeganie europejskiego prawa o ochronie danych.
15.3. Za pomocą piksela Facebooka Facebook ma możliwość określenia osób korzystających z naszej oferty internetowej, jako grupy docelowej wyświetlanych reklam, tak zwanych „Reklam na Facebooku”. W związku z tym stosujemy piksel Facebooka aby przedstawiać włączone przez nas Reklamy na Facebooku tylko takim Użytkownikom
Facebooka, którzy okazali już zainteresowanie naszą ofertą internetową lub wykazują określone cechy (na
przykład zainteresowanie określonymi tematami lub produktami, ustalone na podstawie odwiedzonych stron
internetowych), które przekazujemy Facebookowi (tzw. „Custom Audiences“). Wykorzystując piksel Facebooka
chcemy mieć pewność, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom Użytkowników i nie są natarczywe. Przy pomocy piksela Facebooka możemy również sprawdzać skuteczność Reklamy na
Facebooku w celach statystycznych oraz w celu badania rynku, widząc, czy Użytkownik został przekierowany na
naszą Stronę internetową po kliknięciu w reklamę na Facebooku (tzw. „Konwersja“).

8

15.4. Piksel z Facebooka jest integrowany bezpośrednio przez Facebook podczas wywoływania naszych stron internetowych i może przechowywać tak zwany plik cookie na urządzeniu, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę. Jeżeli
następnie Użytkownik zaloguje się na Facebooku lub odwiedzi stronę, będąc zalogowanym, skorzystanie z naszego Serwisu internetowego zostanie odnotowane na profilu Użytkownika. Dane gromadzone na temat Użytkownika są dla nas anonimowe, czyli nie dają nam żadnych informacji na temat tożsamości Użytkowników. Dane
są jednak zapisywane i przetwarzane przez Facebooka, tak że możliwe jest połączenie z danym profilem Użytkownika, które może być stosowane przez Facebooka jak również we własnych celach związanych z badaniem
rynku oraz w celach reklamowych. Gdybyśmy mieli przekazywać Facebookowi dane w celach porównawczych,
zostaną one lokalnie zaszyfrowane w przeglądarce a następnie wysłane Facebookowi poprzez zabezpieczone
połączenie https. Odbywa się to wyłącznie w celu ustanowienia porównania z zaszyfrowanymi w identyczny
sposób przez Facebooka danymi.
15.5. Ponadto, podczas stosowania piksela Facebooka używamy funkcji dodatkowej („rozszerzone porównanie“, przy
czym do Facebooka są przekazywane zaszyfrowane dane dotyczące tworzenia grup docelowych („Custom Audiences“ lub „Look Alike Audiences“). Dalsze wskazówki.
15.6. Ponadto używamy metody „Custom Audiences from File“ portalu społecznościowego Facebook, Inc. W tym
przypadku na serwer Facebooka przesyłane są adresy e-mail odbiorców biuletynów na Facebooku. Proces przesyłania na serwer jest szyfrowany. Przesyłanie na serwer służy wyłącznie określaniu odbiorców naszych ogłoszeń
na Facebooku. Chcielibyśmy w ten sposób uzyskać pewność, że ogłoszenia będą przekazywane tylko Użytkownikom wykazującym zainteresowanie naszymi informacjami i usługami.
15.7. Przetwarzanie danych przez Facebooka odbywa się w ramach dyrektywy Facebooka w sprawie stosowania danych. Szczegółowe informacje dotyczące piksela Facebooka i sposobu jego działania uzyskają Państwo w dziale
pomocy Facebooka.
15.8. Użytkownik może nie wyrazić zgody na przesyłanie Pikseli Facebooka i wykorzystanie danych Użytkownika do
wyświetlania Reklam na Facebooku. W celu ustawienia, jakie rodzaje ogłoszeń reklamowych będą wyświetlane
Państwu na Facebooku, mogą Państwo wywołać stronę utworzoną przez Facebooka i postępować zgodnie z
przedstawionymi tam wskazówkami odnośnie ustawień reklamy opartej na użytkowaniu. Ustawienia są niezależne od platformy (stacjonarne lub mobilne).
15.9. Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec stosowaniu cookies służących określaniu zasięgu i celom reklamowym
poprzez stronę dezaktywacyjną sieciowej inicjatywy reklamowej oraz dodatkowo amerykańską (US) stronę internetową lub europejską stronę internetową.
16. Integracja usług i treści stron trzecich
16.1. Z uwzględnieniem naszych uzasadnionych interesów (to znaczy interesów dotyczących analizy, optymalizacji i
obsługi naszego Serwisu internetowego w sensie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) korzystamy z treści i ofert usług oferentów trzecich. Poniżej znajduje się wykaz stron trzecich, z którymi współpracujemy, a także oferowane przez
nich treści, wraz z linkami do ich polityk prywatności, zawierających bardziej szczegółowe informacje na temat
przetwarzania danych i, częściowo już tutaj omówione, możliwości rezygnacji (tak zwany opt-out):
▪

Jeżeli nasi Użytkownicy korzystają z usług płatności stron trzecich (na przykład PayPal), obowiązują warunki
handlowe i wskazówki ochrony danych Usługodawców będących stronami trzecimi.

▪

Zewnętrzne czcionki Google, „Czcionki Google“. Włączenie czcionek Google odbywa się poprzez wywołanie serwera w Google (zwykle w Stanach Zjednoczonych) (Oświadczenie o ochronie danych oraz opt-out).

▪

Mapy usługi „Mapy Google“ oferowane są przez Usługodawcę będącego stroną trzecią Google Ireland
Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (Oświadczenie o ochronie danych oraz opt-out).

▪

Materiały wideo dostępne na platformie “YouTube” oferowane są przez Usługodawcę będącego stroną
trzecią Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (Oświadczenie oraz
ochronie danych opt-out).

▪

Nasz Serwis internetowy obejmuje funkcje usługi Google+. Funkcje te są oferowane przez Usługodawcę
będącego stroną trzecią Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Gdy będą
Państwo zalogowani na swoim koncie Google+ mogą Państwo również powiązać treści naszych stron z
Państwa profilem Google+ poprzez kliknięcie na przycisku Google+. W ten sposób Google może przyporządkować wizytę na naszych stronach do Państwa konta użytkownika. Informujemy Państwa, że jako ofe-
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renci stron nie uzyskujemy żadnej wiedzy o treści przekazanych danych ani ich użytkowaniu przez Google+
(Oświadczenie o ochronie danych oraz opt-out).
▪

Nasze aplikacje korzystają z technologii Google Firebase (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow
Street, Dublin 4, Irlandia „Google“). Firebase jest częścią platformy Google Cloud i udostępnia programistom
liczne rodzaje usług. Listę tych usług znajdą Państwo na tutaj. Dla Firebase Analytics, Google używa obok
"Instance ID" również Werbe-ID urządzenia końcowego. W ustawieniach urządzenia w Państwa urządzeniu
mobilnym mogą Państwo ograniczyć używania Werbe-ID.
Dla androida: Ustawienia > Google > Prezentacje > Resetowanie Werbe-ID
Dla iOS: Ustawienia > Ochrona Danych > Reklama > Brak Śledzenia Ad
Dalsze informacje o ochronie danych i bezpieczeństwie Firebase znajdą Państwo tutaj. W miarę możliwości
używamy serwera zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej Nie wykluczamy jednak, że dane zostaną przetransferowane do USA. Google wstąpił do EU-US Privacy-Shield (europejsko-amerykańskiego systemu
ochrony prywatność), czyli do porozumienia między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Bliższe informacje o Google Firebase i o ochronie danych znajdują się na https://www.google.com/policies/ privacy/
jak również pod https://firebase.google.com/.

▪

Nasz Serwis internetowy obejmuje funkcje usługi Instagram. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc.,
1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, Stany Zjednoczone. Gdy będą Państwo zalogowani na swoim
koncie Google+ mogą Państwo również powiązać treści naszych stron z Państwa profilem na Instagramie
poprzez kliknięcie na przycisku Instagrama. W ten sposób Instagram może przyporządkować wizytę na
naszych stronach do Państwa konta użytkownika. Informujemy Państwa, że jako oferenci stron nie uzyskujemy żadnej wiedzy o treści przekazanych danych ani ich użytkowaniu przez Instagram Oświadczenie o
ochronie danych.

▪

Nasz Serwis internetowy korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Oferentem jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Przy każdym wywołaniu jednej z naszych stron
zawierających funkcje LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest
informowany o tym, że odwiedzili Państwo nasze strony internetowe ze swoim adresem IP. Jeżeli klikną
Państwo „przycisk polecenia” LinkedIn i będą Państwo zalogowani na swoim koncie w LindkedIn, dla
LinkedIin będzie możliwe przyporządkowanie Państwa wizyty na naszej stronie internetowej do Państwa
konta użytkownika. Informujmy Państwa, że jako oferenci stron nie uzyskujemy żadnej wiedzy o treści przekazanych danych ani ich użytkowaniu przez LinkedIn (Oświadczenie o ochronie danych oraz opt-out).

▪

Nasz Serwis internetowy może obejmować funkcje usługi Twitter. Funkcje te są oferowane przez Twitter
Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone. Poprzez używanie
Twittera i funkcji “Re-Tweet” odwiedzone przez Państwa strony internetowe są łączone z Państwa kontem
na Twitterze i udostępniane innym Użytkownikom. Przy tym, Twitterowi są również przekazywane dane.
Informujemy Państwa, że jako oferenci stron nie uzyskujemy żadnej wiedzy o treści przekazanych danych
ani ich użytkowaniu przez Twittera (Oświadczenie o ochronie danych). Mogą Państwo zmienić swoje ustawienia ochrony danych w Twitterze w ustawieniach konta.

▪

Korzystamy z funkcji sieci XING. Oferentem jest New Work SE, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg,
Niemcy. Przy każdym wywołaniu jednej z naszych stron zawierających funkcje Xing, tworzone jest połączenie z serwerami Xing. Według naszej wiedzy, zapisywanie danych osobowych nie ma miejsca. W szczególności nie są zapisywane żadne adresy IP ani nie jest analizowane postępowanie dotyczące użytkowania
(Oświadczenie o ochronie danych).

▪

Analiza sieciowa i optymalizacja odbywają się za pomocą usługi Hotjar, udostępnianej przez Hotjar Ltd.,
Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa. Za pomocą
Hotjar istnieje możliwość analizowania ruchu na stronach internetowych, na których jest stosowany Hotjar
(tzw. „heatmaps“). W ten sposób istnieje przykładowo możliwość rozpoznania, jak daleko Użytkownicy
przewijają stronę i które pola przyciskowe Użytkownicy jak często klikają. Ponadto, rejestrowane są dane
techniczne takie jak wybrany język, system, rozdzielczość ekranu i rodzaj przeglądarki. Przy tym, podczas
wizyty na naszej stronie internetowej, mogą co najmniej tymczasowo być tworzone profile Użytkowników.
Oprócz tego, za pomocą Hotjar możliwe jest również zasięganie feedbacku bezpośrednio od Użytkowników
strony internetowej. W ten sposób uzyskujemy cenne informacje by kształtować nasze strony jeszcze
szybciej i wygodniej dla klientów (Oświadczenie o ochronie danych oraz opt-out).
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▪

Kod zewnętrzny JavaScript Framework “jQuery”, przygotowany przez jQuery Foundation.

▪

Conversion Tracking od Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 980526399, Stany Zjednoczone). Microsoft Bing Ads ustawi plik cookie na komputerze użytkownika, jeśli użytkownik wszedł na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Microsoft Bing i wyraził zgodę na
ustawienie pliku cookie. Dzięki Microsoft Bing możemy rozpoznać, że ktoś kliknął na ogłoszenie, został
przekierowany na naszą stronę internetową i osiągnął określoną wcześniej stronę docelową (strona konwersji). Dowiadujemy się przy tym tylko o łącznej liczbie Użytkowników, którzy kliknęli na ogłoszenie Bing
a następnie zostali przekierowani do strony konwersji. Nie są przekazywane żadne dane osobowe dotyczące tożsamości Użytkownika. Jeżeli nie chcieliby Państwo brać udziału w procedurze śledzenia, mogą
Państwo również zrezygnować z wymaganego w tym celu wstawienia cookie (Oświadczenie o ochronie
danych).

▪

Nasze strony internetowej korzystają z usługi analizy sieciowej z zarządzaniem Bid intelliAd Media GmbH,
Sendlinger Str. 7, 80331 München. W celu zgodnego z zapotrzebowaniem kształtowania oraz optymalizowania tej strony internetowej rejestrowane, agregowane i zapisywane są zanonimizowane dane dotyczące
użytkowania oraz z tych danych tworzone są profile dotyczące użytkowania z zastosowaniem pseudonimów. W przypadku stosowania intelliAd Trackings dochodzi do lokalnego zapisywania cookies, pod warunkiem, że wyraziłeś zgodę.

▪

Na tej stronie internetowej, technologia Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja ("Criteo"), używa
plików tekstowych cookies do zbierania, przechowywania i analizowania informacji o zachowaniach użytkowników strony internetowej w formie pseudonimów. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy wyrazisz zgodę na
ustawienie plików cookies podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Technologia ta pozwala nam
na rozpoznanie Państwa urządzenia i zbieranie informacji o aktywności Państwa przeglądarki internetowej
w celu dostarczenia Państwu reklam towarów i usług, które mogą być dla Państwa bardziej interesujące.
Polityka prywatności (Polityka prywatności).

▪

Do planowania trasy wykorzystujemy usługę "portatour anywhere" świadczoną przez usługodawcę portatour (Impactit GmbH, Vienna Twin Tower, Wienerbergstraße 11/B14, 1100 Vienna). Aby jak najlepiej dostosować nasze wizyty w terenie, w tym trasy, do potrzeb naszych klientów, zbieramy, przechowujemy i
przetwarzamy dane od klientów/nowych klientów (Polityka prywatności).

▪

Nasza firma regularnie sprawdza Państwa zdolność kredytową przy zawieraniu umów, a w niektórych przypadkach, gdy istnieje uzasadniony interes, również z istniejącymi klientami. W tym celu współpracujemy z
Creditreform Kaiserslautern Langenfeld KG, Luxemburger Str. 7, 67657 Kaiserslautern, od której otrzymujemy niezbędne dane. W tym celu przekazujemy Państwa nazwisko i dane kontaktowe do Creditreform
Kaiserslautern Langenfeld KG. Podstawą prawną tej transmisji jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO (Deklaracja o
ochronie danych osobowych).

▪

Nasza firma regularnie sprawdza Państwa zdolność kredytową przy zawieraniu umów, a w niektórych
przypadkach, gdy istnieje uzasadniony interes, również z istniejącymi klientami. W tym celu współpracujemy z Creditreform Bad Kreuznach Langenfeld KG, Planiger Str. 34a, 55543 Bad Kreuznach, od której
otrzymujemy niezbędne dane. W tym celu przekazujemy Państwa nazwisko i dane kontaktowe do
Creditreform Bad Kreuznach Langenfeld KG. Podstawą prawną tej transmisji jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO
(Deklaracja o ochronie danych osobowych).

▪

Nasza firma regularnie sprawdza Państwa zdolność kredytową przy zawieraniu umów, a w niektórych
przypadkach, gdy istnieje uzasadnione zainteresowanie, również z istniejącymi klientami. W tym celu
współpracujemy z firmą SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, od której otrzymujemy
niezbędne dane. W tym celu przekazujemy Państwa nazwisko i dane kontaktowe do SCHUFA Holding AG.
Podstawą prawną tej transmisji jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO (Deklaracja o ochronie danych osobowych).

▪

Nasza firma regularnie sprawdza Państwa zdolność kredytową przy zawieraniu umów, a w niektórych
przypadkach, gdy istnieje uzasadniony interes, również z istniejącymi klientami. W tym celu współpracujemy z CRIF Bürgel Ringwald e.K., Greschbachstraße 3, 76229 Karlsruhe, od którego otrzymujemy niezbędne
dane. W tym celu przekazujemy Państwa imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do CRIF Bürgel Ringwald
e.K. Podstawą prawną tego przekazania jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO (Polityka prywatności).
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▪

Nasza firma regularnie sprawdza Państwa zdolność kredytową przy zawieraniu umów, a w niektórych
przypadkach, gdy istnieje uzasadniony interes, również z istniejącymi klientami. W tym celu współpracujemy z KSV1870 Information GmbH, Wagenseilgasse 7, 1120 Wiedeń, Austria, od której otrzymujemy niezbędne dane. W tym celu przekazujemy Państwa nazwisko i dane kontaktowe do KSV1870 Information
GmbH. Podstawy prawne tego przekazu są następujące art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO (Deklaracja o ochronie
danych osobowych).

▪

Nasza firma regularnie sprawdza Państwa zdolność kredytową przy zawieraniu umów, a w niektórych
przypadkach, gdy istnieje uzasadniony interes, również z istniejącymi klientami. W tym celu współpracujemy z KACZMARSKI GROUP Sp. z o.o. Sp. k., ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, od której otrzymujemy niezbędne dane. W tym celu przekażemy Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Podstawą
prawną tej transmisji jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO (Deklaracja o ochronie danych osobowych).

▪

Klaro jest bezpłatnym narzędziem open source, które pozwala nam na zarządzanie zgodą naszych użytkowników w sposób przyjazny dla użytkownika i zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
(Consent Management). Inicjatorem projektu tej technologii jest KIProtect GmbH, Bismarckstr. 10-12,
10625 Berlin. Tylko wtedy, gdy wyrazisz zgodę na jego użycie w procedurze "opt-in", plik cookie Klaro!
("klaro") zostanie zapisany w Twojej przeglądarce, w której zapisane są udzielone przez Ciebie zgody lub ich
cofnięcie. Te dane nie zostaną przekazane Klaro! programistom. Zebrane dane będą przechowywane do
momentu usunięcia przez użytkownika Klaro! cookie lub do momentu, gdy cel, dla którego dane te są
przechowywane, przestanie obowiązywać. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają bez
zmian. Szczegóły na temat przetwarzania danych Klaro! cookie można znaleźć tutaj. Technologia Klaro!
Cookie Content jest wykorzystywana do uzyskania wymaganej prawem zgody na wykorzystanie plików
cookies. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

▪

Ta strona korzysta z usług "Cloudflare" (dostawca: Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA
94107, USA). Cloudflare obsługuje sieć dostarczania treści (CDN) i zapewnia funkcje ochronne dla strony
internetowej (Web Application Firewall). Transfer danych pomiędzy Twoją przeglądarką a naszymi serwerami przepływa przez infrastrukturę Cloudflare i jest tam analizowany w celu odparcia ataków. Cloudflare
używa plików cookies, aby umożliwić Ci dostęp do naszej strony internetowej. Korzystanie z Cloudflare jest
w interesie bezpiecznego korzystania z naszej strony internetowej i obrony przed szkodliwymi atakami z
zewnątrz. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji można
znaleźć w deklaracji o ochronie danych osobowych w technologii Cloudflare.

17. Prawa Użytkowników
17.1. Użytkownicy uprawnieni są do bezpłatnego otrzymywania informacji o przechowywanych przez nas danych osobowych, które to informacje udzielane są na życzenie Użytkownika.
17.2. Dodatkowo Użytkownicy mają prawo do poprawiania niepoprawnych danych, ograniczenia przetwarzania i usuwania swoich danych osobowych.
17.3. Użytkownicy mogą również cofać zgody, zasadniczo ze skutkiem na przyszłość.
18. Usuwanie danych
18.1. Zapisane u nas dane są usuwane lub jest im przypisywany pseudonim, gdy tylko przestają być niezbędne do
spełniania swojego celu a usunięciu nie stoją na przeszkodzie żadne ustawowe obowiązki dotyczące przechowywania. Jeżeli dane Użytkowników nie zostaną usunięte, ponieważ są niezbędne do innych i ustawowo
dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie będzie ograniczone. Dane zostaną zablokowane i nie będą przetwarzane w innych celach. Dotyczy to na przykład danych Użytkowników, które muszą być przechowywane ze względów handlowych lub prawno podatkowych.
19. Zmiany oświadczenia o ochronie danych
19.1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do Oświadczenia o ochronie danych, aby dostosowywać go
do zmian sytuacji prawnej lub w przypadku zmiany naszej oferty usług bądź zmiany w zakresie przetwarzania danych. Jeżeli zgody Użytkownika są wymagane lub fragmenty Oświadczenia o ochronie danych zawierają postanowienia zawarte w umowie z Użytkownikami, zmiany wprowadzane są wyłącznie za zgodą Użytkowników.
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19.2. Użytkownicy są proszeni o regularne zapoznawanie się z treścią Oświadczenia o ochronie danych.
W razie pytań lub zastrzeżeń od odnośnie naszych postanowień w sprawie ochrony danych oraz sposobu obchodzenia się
przez nas z danymi osobowymi, prosimy o podjęcie z nami kontaktu pod adresem e-mail „datenschutz@saitow.ag“ lub
wysłanie listu na adres:
SAITOW AG
Datenschutz
Gewerbegebiet Sauerwiesen
Technologie-Park I & II
67661 Kaiserslautern
Niemcy
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