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Polityka Prywatności
Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych
Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem
narzędzi dostępnych w Serwisie Cyber-promotor.pl.
Niniejsza Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu Cyber-promotor.pl,
który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Serwis Cyber-promotor.pl gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie
następujących aktów prawa:
•

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

•

Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

•

Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)

•

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994
Nr 24 poz. 83)

Definicje
•

Serwis - serwis internetowy Cyber-promotor.pl

•

Administrator Serwisu / Danych - Administratorem Pani/a danych osobowych jest
Cyber-promotor.pl (dalej jako Administrator). Dane kontaktowe Administratora
Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych): biuro@cyberpromotor.pl

•

Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą
elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Cyber-promotor.pl.

•

Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na
Urządzeniach Użytkownika

•

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
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•

Dane osobowe - oznaczają „informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i
nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub
jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby
fizycznej”[RODO]

•

Przetwarzanie danych - oznacza zestaw operacji wykonywanych na danych
osobowych

jak

zbieranie,

organizowanie,

porządkowanie,

adaptowanie

lub

modyfikowanie, utrwalanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykonywane
w celu realizacji usługi
•

Zgoda - dobrowolna, świadoma i jednoznaczna zgoda na przetwarzanie danych
osobowych

•

Anonimizacja – jest to „nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy /
nadpisuje "dane osobowe" uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego
rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną” [RODO].

Inspektor Ochrony Danych
Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W
sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować
się bezpośrednio z Administratorem.

Cele, do których wykorzystywane są pliki cookie
•

Marketing i remarketing w serwisach zewnętrznych

•

Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.)

•

Umożliwienie logowania do serwisu

•

Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu

Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z
następujących celów:
•

Realizacji usług elektronicznych Serwisu Cyber-promotor.pl.
o

Usługi Newslettera na życzenie Użytkownika (w tym przesyłania za zgodą treści
reklamowych)
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o

Usługi udostępniania treści umieszczonych w Serwisie Cyber-promotor.pl ( w
tym materiałó▪ edykacyjnych do pobrania i baz danych).

•

Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem
Cyber-promotor.pl oraz ochrony danych

•

Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z
poniższych celów:
•

Prowadzenie statystyk

•

Remarketing

•

Profilowania reklam,

•

Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie
Co do zasady danych nie udostępniamy żadnym zewnętrznym podmiotom oprócz tych,
które są niezbędne do prawidłowej realizacji usługi, w tym obsługi przez wyszukiwarki i
przeglądarki (pliki cookies) oraz w prawidłowego rozliczenia podatków z działalności
gospodarczej (urząd skarbowy, biuro rachunkowe).
Jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest
Administrator.

Sposób przetwarzania danych osobowych
Dane są przechowywane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub
sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi
pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Tym niemniej, aby usługa w ogóle mogła być
prawidłowo zrealizowana, pewien zakres danych jest niezbędny.
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