KLAUZULA INFORMACYJNA
wer. KI.1.0.2
Szanowni Państwo,
w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie 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), przekazujemy Państwu informacje
dotyczące danych osobowych.
Polityka

Prywatności

znajdującą

się

https://droplabs.pl/regulaminy/polityka-prywatnosci-serwisow-droplabs/

pod
ma

adresem

zastosowanie

do

wszystkich działań wykonywanych przez Administratora w ramach Serwisu i Platformy Droplabs, a
także w związku z nimi. Niniejsza klauzula natomiast dotyczy działań wykonywanych przez
Administratora związanych z bieżącą działalnością Spółki Droplabs Sp. z o.o.
Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest DROPLABS Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, KRS:
0000468242, NIP:6772375967, REGON: 12289459500000.
Skąd mamy Państwa dane?
Administrator otrzymał dane od Pana/Pani (lub upoważnionych osób/pracowników) np. podczas
składania zapytań ofertowych, negocjowania warunków zawarcia umowy, zawierania umowy np.
umowy partnerskiej / umowy o świadczenie usług / umowy zlecenia/ umowy o pracę, przesłania CV w
procesie rekrutacji, lub w wyniku innych czynności, do których konieczne było ich podanie oraz
przetwarzanie, a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w
szczególności z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej.
1) Cel i podstawa przetwarzania oraz okres przetwarzania danych
a) W przypadku chęci zawarcia umowy Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:
W przypadku kontaktu w celu zawarcia umowy, Pana/Pani dane przetwarzamy w celu podjęcia na
Pana/Pani

żądanie

działań przed zawarciem umowy, np. prowadzenia negocjacji lub

przedstawienie oferty (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Dane będą przetwarzane przez okres
niezbędny do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie. W przypadku nie zawarcia umowy po tym
okresie dane zostaną usunięte, natomiast w przypadku zawarcia umowy będą w dalszym ciągu
przetwarzane do momentu wykonania umowy oraz przedawnienia roszczeń wynikających z
umowy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest obrona i
dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO).
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b) W przypadku zawarcia z Panem/Panią umowy, dane będą przetwarzane:
●

W przypadku zawarcia z Panem/Panią umowy, dane niezbędne do jej zawarcia i wykonania
przetwarzamy w celu jej zawarcia i wykonania (m.in. kontaktu w związku z jej wykonywaniem,
potwierdzeniem płatności) i na jej podstawie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

●

w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze m.in. obowiązków
podatkowych, wynikających z przepisów kodeksu cywilnego, RODO, wystawiania faktur VAT,
rozpatrywania reklamacji, spełnienia obowiązku informacyjnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c
RODO);

●

w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub
osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony
socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub
porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi
odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą
(podstawa z art. 9 ust. 2 lit. b RODO), np. w celu prowadzenia dokumentacji związanej z
wypadkiem przy pracy, prowadzenie dokumentacji związanej z potwierdzeniem zdolności
pracownika do pracy, przetwarzania danych zawartych w zaświadczeniach lekarskich;

●

w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art. 6 ust.
1 lit. c RODO), m.in. wynikających z przepisów kodeksu pracy, ustawy o ubezpieczeniu
społecznym, przepisów wykonawczych, np. w celu zgłoszenia pracownika do ZUS oraz US,
prowadzenia dokumentacji związanej z wypadkiem przy pracy, akt osobowych,

●

w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest archiwizacja dokumentacji,

●

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym
jest wówczas ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami,

●

w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest
marketing bezpośredni własnych produktów i usług.

●

w przypadku udzielenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie adresu e-mail/ numeru w
celu kontaktowania się z Panem/Panią w związku z współpracą z Droplabs sp. z o.o, dane te
będa używane właśnie w tym celu na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane przetwarzane na tych podstawach będą przetwarzane do momentu wykonania umowy, a
następnie przez okres przedawnienia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, którym jest obrona i dochodzenie roszczeń.
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Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze będziemy
przetwarzać do momentu ich wykonania, np. dane znajdujące się na fakturze VAT będziemy
przetwarzać przez 5 lat.
Dane przetwarzane w celach archiwalnych oraz marketingu bezpośredniego będą przetwarzane do
czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora bądź zgłoszenia przez Pana/Panią
sprzeciwu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Ciebie
zgody. Po upływie tego okresu Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami.
c) Informacje handlowe
Jeżeli wyraził Pan/Pani na to zgodę Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania
informacji handlowych dotyczących organizowanych konferencji, webinariów, szkoleń, wydarzeń,
produktów, usług, promocji oraz ofert na podstawie Pana/Pani zgody oraz prawnie uzasadnionego
interesu Administratora, którym jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, zgłoszenia przez
Pana/Panią sprzeciwu lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w zależności od
tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
d) Kontakt telefoniczny
W przypadku kontaktu przez Pana/Panią drogą telefoniczną, w sprawach, które nie są związane z
wykonywania umowy, dane osobowe przekazane przez Pana/Panią są przetwarzane w celu obsługi
żądania lub zgłoszonego zapytania. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na obsłudze żądań i
zapytań w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Pana/Pani dane osobowe są również
przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
którym jest wówczas ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.
Dane uzyskane w ten sposób będą przetwarzane przez okres niezbędnym do obsługi zgłoszonego
przez Pana/Panią żądania, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, jeżeli takie mogą
wyniknąć z obsługi żądania.
e) Prowadzenie korespondencji tradycyjnej oraz za pośrednictwem e-mail
W przypadku kierowania przez Pana/Panią do Administratora korespondencji e-mail bądź tradycyjnej,
która nie jest związana z wykonywaniem umowy, dane osobowe w niej zawarte są przetwarzane w
celu obsługi żądania lub zgłoszonego w korespondencji zapytania. Podstawą przetwarzania w takim
wypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na
prowadzeniu korespondencji oraz obsługi żądań i zapytań w związku z wykonywaną działalnością
3

gospodarczą. Pana/Pani dane osobowe są również przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest wówczas ustalenie, dochodzenie i
obrona przed roszczeniami.
Dane uzyskane w ten sposób będą przetwarzane przez okres niezbędnym do obsługi zgłoszonego
przez Pana/Panią żądania, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, jeżeli takie mogą
wyniknąć z obsługi żądania.
f)

Kontakt pracowników kontrahenta lub Klienta

W przypadku, kiedy kontaktuje się Pan/Pani z nami telefonicznie lub mailowo w związku z zawartą z
Pana/Pani pracodawcą, zleceniodawcą umową lub czynnościami podejmowanymi na jego żądanie
przed zawarciem umowy - uzyskane w ten sposób dane przetwarzamy w celu wykonania zawartej
umowy oraz podjęcia czynności na jego żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.
b RODO), a także w celu dochodzenia, obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony
interes Administratora polegający na ochronie jego praw (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane
przetwarzane na tych podstawach będą przetwarzane do momentu wykonania umowy, a następnie
przez okres przedawnienia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
którym jest obrona i dochodzenie roszczeń.
Jeżeli kontaktuje się Pan/Pani z nami w innej sprawie niż zawarta umowa, Pana/Pani dane
przetwarzamy w celu odpowiedzi na zadane pytanie lub rozwiązania sprawy, z którą się do nas
Pan/Pan zwraca oraz w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami. Podstawą przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie
lub rozwiązanie sprawy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz dochodzenie i
obrona przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane uzyskane w ten sposób będą
przetwarzane przez okres niezbędnym do obsługi zgłoszonego przez Pana/Panią żądania, a
następnie przez okres przedawnienia roszczeń, jeżeli takie mogą wyniknąć z obsługi żądania.
g) Członkowie organów spółki
Jeżeli jest Pan/Pani akcjonariuszem Administratora, Pana/Pani dane przetwarzamy w celu
zapewnienia możliwości wykonywania praw udziałowych i egzekwowania obowiązków wynikających z
posiadania akcji. Podstawą przetwarzania są obowiązki ciążące na Administratorze wynikające z
przepisów kodeksu spółek handlowych oraz umowy spółki (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Jeżeli jest Pan/Pani członkiem pozostałych organów Administratora, Pana/Pani dane przetwarzamy w
celu wykonywania kodeksowych i umownych praw i obowiązków w zakresie nadzoru i kontroli
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także w celu prawidłowego funkcjonowania spółki na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
którym jest prawidłowe funkcjonowanie spółki.
h) Proces rekrutacji
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W przypadku kiedy bierzesz udział w procesie rekrutacyjnym,Twoje dane osobowe podane w CV oraz
innych dokumentach rekrutacyjnych przetwarzamy w celu: a) uwzględnienia Cię w prowadzonym
procesie rekrutacji lub b) uwzględniania Cię w przyszłych rekrutacjach (w zależności od tego, na co
wyrazisz zgodę). Podstawą przetwarzania jest:
●

art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zakresie takich danych jak: imię, nazwisko imiona
rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz art. 221 § 4 Kodeksu
pracy w zakresie innych danych wymaganych przez przepisy prawa (podstawa z art.
6 ust. 1 lit. c RODO).

●

Jeżeli podasz nam inne dane w CV bądź innych dokumentach rekrutacyjnych,
będziemy je przetwarzać na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a,
art. 9 ust. 2 lit a RODO).

●

Niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

Twoje dane pozyskane w związku z prowadzonym procesem rekrutacji będą przetwarzane:
a) w przypadku wyrażenia zgody na udział w prowadzonym procesie rekrutacji - do jego zakończenia
lub cofnięcia przez Ciebie zgody,
b) w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach - do czasu cofnięcia zgody.
i) Wizerunek
W przypadku kiedy zgadzasz się na używanie Twojego wizerunku, przetwarzamy Twój wizerunek (w
postaci zdjęcia lub nagrania wideo) oraz imię i nazwisko w celach marketingowych poprzez ich
rozpowszechnianie oraz publikację na stronach internetowych (m.in droplabs.pl), w siedzibie i biurach
spółki oraz w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, LinkedIN) na podstawie Twojej
dobrowolnej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Twoje dane osobowe
będą również przetwarzane w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie
uzasadnionego obowiązku Administratora, który polega na dochodzeniu i obronie przed roszczeniami
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Ciebie zgody, a następnie przez okres
niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
2) Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
W zakresie, w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy,
podanie przez Pana/Pani danych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Ich podanie ma
charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
W zakresie, w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych następuje na podstawie zgłoszenia przez
Pana/Panią żądania podjęcia przez nas działań przed zawarciem umowy, podanie przez Pana/Pani
danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonania wnioskowanych przez Pana/Panią działań.

5

Możemy również żądać podania przez Pana/Pani danych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania
ciążących na nas obowiązków prawnych. Wówczas podanie danych jest obowiązkowe.
W przypadku, kiedy kontaktujesz się z nami w celu zadanie pytania lub wskazania sprawy do
rozwiązania podanie przez Pana/Pani danych umożliwiających kontakt zwrotny jest dobrowolne,
jednak konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub rozwiązania przedstawionej sprawy.
Podanie danych niezbędnych do wysłania informacji handlowych dotyczących produktów i usług,
promocji oraz ofert jest dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania takich informacji. Ich niepodanie
uniemożliwia przesłanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług, promocji oraz ofert.
W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych następuje w celu uwzględnienia Cię w procesie
rekrutacji, podanie przez Ciebie danych osobowych, w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu
pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu
pracy jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, jest obowiązkowe, a ich niepodanie
uniemożliwia należyte przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Podanie przez
Ciebie danych osobowych, w zakresie niewymienionym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych
przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy oraz
danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym,
umownym ani warunkiem zawarcia umowy.
Udzielenie zgody na rozpowszechnianie Twojego wizerunku oraz imienia i nazwiska jest dobrowolne.
W przypadku nieprzekazania Administratorowi Twojego wizerunku oraz imienia i nazwiska nie będzie
możliwa m.in. publikacja zdjęcia oraz imienia i nazwiska na stronie internetowej.
3) Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom przetwarzającym, czyli podmiotom, z których
korzystamy przy ich przetwarzaniu: np. firmą zapewniającym usługi chmurowe i hostingowe, firmie
serwisującej sprzęt, biurom księgowym, firmom zajmującym się szkoleniem BHP, zewnętrznej firmie
marketingowej.
Administrator udostępni również Twoje dane sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na
nim obowiązek.
W przypadku zgody na używanie wizerunku, Administrator danych może udostępniać Twoje dane
również użytkownikom strony internetowych (m.in. droplabs.pl), osobą odwiedzającym siedzibę oraz
biura spółki oraz użytkownikom mediów społecznościowych.
4) Przekazywanie danych do Państwa Trzecich
Administrator może dokonać powierzenia przetwarzania danych osobowych do państwa trzeciego,
czyli

poza

Europejski

Obszar

Gospodarczy

i

przesłać

je

do

podmiotów

zewnętrznych

współpracujących z Administratora działających w imieniu Administratora w celach wyżej opisanych.
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Administrator może przechowywać dane osobowe w miejscu, które podlega innej jurysdykcji niż
miejsce twojego pobytu lub siedziby.
Do przekazania danych poza terytorium EOG np. do USA, dochodzi tylko wtedy, gdy dany podmiot
spełnia odpowiedni stopień bezpieczeństwa i ochrony danych. Oznacza to, że Twoje dane mogą być
przekazywane tylko takim podmiotom, które przestrzegają zasad określonych przez właściwe organy
Unii Europejskiej np. Europejską Radę Ochrony Danych (EROD) regulujących gromadzenie,
wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii
Europejskiej. Do takiego przekazania danych dochodzi jedynie wówczas, gdy z podmiotem
otrzymującym dane zawarto umowę zawierającą standardowe klauzule umowne wymagające
określonego stopnia ochrony danych osobowych.
5) Pana/Pani prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych.
Jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane,
możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
d) ograniczenia przetwarzania danych
Może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych
wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem/Panią działań,
jeżeli Pana/Pani zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pana/Pani temat lub przetwarzamy je
bezpodstawnie; lub nie chce Pan/Pani, żebyśmy je usunęli, bo są Panu/Pani potrzebne do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Pana/Panią
sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Sprzeciw „marketingowy”. Ma Pan/Pani prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani
danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego
prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pan/Pani prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania Pana/Pani danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach
innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej
nam władzy publicznej. Powinien Pan/Pani wtedy wskazać nam Pana/Pani szczególną
sytuację, która Pana/Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego
sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy,
że podstawy przetwarzania przez nas Pana/Pani danych są nadrzędne wobec Pana/Pani
praw lub też, że Pana/Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
f)

prawo do przenoszenia danych:
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Ma Pan/Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Pana/Pani
dotyczące, które nam Pan/Pani dostarczył na podstawie umowy lub Pana/Pani zgody. Może
Pan/Pani też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może
Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych,
które przetwarzamy na podstawie Pana/Pani zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed
jej wycofaniem.
W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt osobisty, za pośrednictwem poczty
tradycyjnej bądź e-mail z wykorzystaniem następujących danych:
DROPLABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Grodzka 42/1,
31-044 Kraków, KRS: 0000468242, NIP:6772375967, REGON: 12289459500000;
e-mail: obiekty@droplabs.pl;
(od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00).
6) Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany
Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych Serwisów mogą być przetwarzane
w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), w zakresie, w jakim jest to niezbędne do
realizacji usług reklamowych i marketingowych, jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby
fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.
Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że na potrzeby profilowania: nie
przetwarzamy żadnych danych szczególnie chronionych, wykorzystujemy do tego typowe dane: adres
e-mail i IP lub cookies, profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz
zainteresowań osób korzystających z naszych Serwisów lub produktów lub usług i dopasowywania
treści znajdujących się w naszych Serwisach lub produktach do tych preferencji. Profilujemy w celach
marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.
Nasi Partnerzy mogą korzystać z targetowania i profilowania, czyli zautomatyzowanego sposobu
przetwarzania danych osobowych, który polega m.in. na wykorzystywaniu danych osobowych do
analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań, lokalizacji, zachowania. Stosowanie
procesu

profilowania

umożliwia

naszym

Partnerom

bardziej

szczegółową

personalizację

prezentowanych Ci reklam. W tym procesie są wykorzystywane pliki Cookie naszych Partnerów, a
więc takie przetwarzanie wymaga Twojej zgody, którą możesz w każdej chwili odwołać na naszej
stronie też na stronach naszych Partnerów.
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