PRIVACY POLICY
for the Website https://infoshare.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI
dla strony https://infoshare.pl

According to art. 13 § 1 and § 2 of the General Regulation on the Protection
of Personal Data of 27 April 2016 (hereinafter: GPRD) Infoshare Foundation
based in Olivia Business Centre, Grunwaldzka 472 B Street, 80-309 Gdańsk,
KRS number: 0000374384, NIP: 9571047732; e-mail: iod@infoshare.pl; and
infoShare Sp. z o.o. (limited liability company) based in Gdańsk
Grunwaldzka 472B Street, 80-309 Gdańsk, KRS number: 0000588009, NIP:
9571082154; e-mail: contact@infoshare.pl, - hereinafter referred to as the
Joint Controllers, undertakes to safeguard and protect the privacy of
persons’ whose personal data processed by Infoshare Sp. z o.o. and
infoShare Foundation while exercising an economic activity.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), Fundacja Infoshare z
siedzibą: ul. Grunwaldzka 472 B, 80-309 Gdańsk, KRS 0000374384, NIP:
9571047732, e-mail: iod@infoshare.pl oraz infoShare Sp. z o.o. z siedzibą: ul.
Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdańsk KRS 0000588009, NIP: 9571082154,
REGON: 363078794 e-mail: contact@infoshare.pl, jako Współadministratorzy
zobowiązują się do zapewnienia i ochrony prywatności osób, których dane
osobowe są przetwarzane przez infoshare Sp. z o.o. oraz Fundację Infoshare
w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

I. Information on Personal Data Controller.

I. Informacje o Administratorze Danych Osobowych.

1. The Personal Data Controller as Joint Controllers are Infoshare
Foundation based in Olivia Business Centre, Grunwaldzka 472 B Street,
80-309 Gdańsk, KRS number: 0000374384, NIP: 9571047732; e-mail:
iod@infoshare.pl; and Infoshare Sp. z o.o. (limited liability company)
based in Gdańsk Grunwaldzka 472B Street, 80-309 Gdańsk, KRS
number: 0000588009, NIP: 9571082154; e-mail: contact@infoshare.pl,
2. You can contact us via our registered office’s postal address:

1. Fundacja Infoshare z siedzibą: ul. Grunwaldzka 472 B, 80-309 Gdańsk,
KRS 0000374384, NIP: 9571047732, e-mail: iod@infoshare.pl oraz
Infoshare Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdańsk
KRS 0000588009, NIP: 9571082154, REGON: 363078794 e-mail:
contact@infoshare.pl jako Współadministratorzy
2. Możesz się z nami skontaktować wysyłając korespondencję na adres
naszej siedziby:

a) Infoshare Sp. z o.o.; Al. Grunwaldzka 472 B, 80-309 Gdańsk, Poland

a) Infoshare Sp. z o.o.; Al. Grunwaldzka 472 B, 80-309 Gdańsk, Polska

b) or by sending an email to kontakt@infoshare.pl or any other email
address
indicated
on
our
webpage:
https://infoshare.pl/about/contact/

b) lub wysyłając email na adres contact@infoshare.pl albo poprzez
przesłanie wiadomości e-mail na inne adresy kontaktowe wskazane
na stronie WWW pod adresem https://infoshare.pl/about/contact/

II. Information on Personal Data Inspector.

II. Informacje o Inspektorze Ochrony Danych.

Łukasz Kołodziejczyk is our Personal Data Inspector. On the subject of the
issues concerning processing of personal data by Infoshare Sp. z o.o. you
can contact with our Personal Data Inspector by sending an email to
iod@infoshare.pl or via our registered office’s postal address:

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Łukasz Kołodziejczyk. W temacie
zagadnień dotyczących przetwarzania danych osobowych przez
Współadministratorów możesz się skontaktować z naszym Inspektorem
Ochrony Danych przesyłając email na adres iod@infoshare.pl lub przesyłając
odpowiednio zaadresowaną korespondencję na adres naszej siedziby:

Infoshare Sp. z o.o. ; Personal Data Inspector; al. Grunwaldzka 472 B,
Infoshare Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych; Al. Grunwaldzka 472 B, 80-309
80-309 Gdańsk, Poland
Gdańsk, Polska

III. Information on compliance with legislation.

III. Informacje o zgodności z przepisami prawa.

Processing of personal data by Joint Controllers, is lawful and comply with
the provisions of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament
and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons
with regard to the processing of personal data and on the free movement
of such and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection
Regulation) and other European Union and Republic of Poland’s legislation

Przetwarzanie danych osobowych przez Współadministratorów, realizowane
jest przede wszystkim zgodnie z przepisami 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 (RODO, Rozporządzenie 2016/679, ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), a także innymi przepisami Unii Europejskiej i
Rzeczpospolitej.

IV. Information on collecting personal data.

IV. Informacje o pozyskiwaniu danych osobowych.

1. The personal data, of which the Joint Controllers we are, are obtained
by us directly from the persons that this data concerns or indirectly
from other persons or entities.

1. Dane osobowe, których jesteśmy Współadministratorami, są
pozyskiwane przez nas w bezpośrednio od osób których dotyczą lub
pośrednio od innych osób lub podmiotów.
2. Dane te przetwarzamy głównie przy wykorzystaniu systemów
informatycznych w sposób zautomatyzowany, a w przypadku

2. We process the data mostly by automatic means, using information
technology systems and, in case of collecting the data on paper, also
manually.
3. The data we collect may include various categories of personal data
needed to pursue the process or for the purpose of processing
personal data.
4. Each time we collect your personal data, we will inform you in detail
about all the aspects concerning personal data collection for the
purposes of pursuing each process, activities or the purpose of
processing the personal data, along with the relevant information
clauses.

V. Personal data collected directly.

pozyskiwania za pomocą papierowych dokumentów także w sposób
manualny.
3. Pozyskiwane przez nas dane osobowe mogą zawierać różne kategorie
danych osobowych niezbędne do realizacji danego procesu lub celu
przetwarzania danych osobowych.
4. Za każdym razem, kiedy będziemy pozyskiwali Twoje dane osobowe
będziemy Cię szczegółowo informować, za pomocą odpowiednich
klauzul informacyjnych o wszystkich aspektach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby realizacji
danego procesu, czynności lub celu przetwarzania danych
osobowych.

V. Dane osobowe pozyskiwane bezpośrednio.

1. The personal data may be collected by us from you, directly
according to pursuing the processes connected with our business
undertakings.

1. Dane osobowe możemy pozyskiwać od Ciebie bezpośrednio w
związku z realizacją procesów związanych z naszą działalnością
gospodarczą.

2. Each time we begin processing your personal data, that was
collected directly from you, we will fulfil the obligation to provide
information. Consequently we will inform you about: (1) personal
data controller; (2) the contact details of the data protection
officer, (3) the purposes of the personal data processing, (4) the
grounds of legality of personal data processing; (5) the legal
grounds of personal data processing; (6) the intention to transfer
personal data to third country or international organisations; (7)
appropriate or suitable safeguards of the personal data; (8) the
means by which to obtain a copy of the personal data; (9) the
period for which the personal data will be stored, or if that is not

2. Za każdym razem, kiedy rozpoczniemy przetwarzanie Twoich danych
osobowych, pozyskanych od Ciebie bezpośrednio, będziemy
realizowali tzw. obowiązek informacyjny. Oznacza to, że
poinformujemy Cię o: (1) administratorze danych osobowych; (2)
danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych; (3) celach
przetwarzania danych osobowych; (4) przesłankach legalności
przetwarzania danych osobowych; (5) podstawach prawnych
przetwarzania danych osobowych; (6) zamiarze przekazania danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
(7) odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach danych
osobowych; (8) o możliwościach uzyskania kopii danych lub o
miejscu udostępnienia danych; (9) okresie, przez który dane

possible, the criteria used to determine that period; (10) the
existence of the right to request from the controller access to and
rectification or erasure of personal data or restriction of processing
concerning the data subject or to object to processing as well as
the right to data portability; (11) where the processing is based on
a consent, the existence of the right to withdraw consent at any
time; (12) the right to lodge a complaint with a supervisory
authority, (13) whether the provision of personal data is a statutory
or contractual requirement, or a requirement necessary to enter
into a contract, as well as whether the data subject is obliged to
provide the personal data and of the possible consequences of
failure to provide such data; (14) the existence of automated
decision-making, including profiling, at least in those cases,
meaningful information about the logic involved, as well as the
significance and the envisaged consequences of such processing for
the data subject.
3. If we intend to further process the personal data for a purpose
other than that for which the personal data were collected, we will
provide you prior to that further processing with information on
that other purpose and with any relevant further information.
4. We will make every effort for the information to be conveyed to
you in a clear and plain language and for you to receive it before
sharing your personal data with us or as soon as possible after we
obtain this data as well as for you to have constant access to them
regardless of your personal data being obtained by us directly from
you or indirectly.
5. You can find more information regarding the rights of the personal
data subjects in the appropriate information clause.

osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria
ustalania tego okresu; (10) prawie do żądania dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; (11) jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie
danych osobowych -0 informacje o prawie do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie; (12) prawie wniesienia skargi do organu
nadzorczego; (13) tym czy podanie danych osobowych jest
wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia
umowy oraz czy jesteś zobowiązany do ich podania i jakie są
ewentualne
konsekwencje
niepodania
danych;
(14)
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, w
tym istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o
znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania
dla osoby, której dane dotyczą.
3. W przypadku, kiedy będziemy planowali dalsze przetwarzanie
danych osobowych w innym celu dla jakiego zostały zebrane
poinformujemy Cię o tym przed rozpoczęciem takiego
przetwarzania i udzielimy wszelkich stosownych w tym zakresie
informacji.
4. Dołożymy wszelkich starań, aby informacje te były przedstawione
jasnym i zrozumiałym dla Ciebie językiem oraz abyś otrzymał te
informacje przed udostępnieniem nam swoich danych osobowych
lub w najkrótszym możliwym czasie po ich pozyskaniu i abyś miał do
nich stały dostęp, niezależnie od tego czy Twoje dane osobowe
będą pozyskiwane przez nas bezpośrednio od Ciebie czy pośrednio.
5. Więcej szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych
osobowych znajdziesz w odpowiedniej klauzuli informacyjnej.

VI. The personal data collected indirectly.
1. The personal data may be collected by us indirectly in accordance
with pursuing the processes connected with our business
undertakings.

VI. Dane osobowe pozyskiwane pośrednio.
1. Dane osobowe możemy pozyskiwać pośrednio w związku z realizacją
procesów związanych z naszą działalnością gospodarczą.

2. When obtaining personal data from other persons or entities, we
will make sure that the informational duties were fulfilled properly.
In accordance with arrangements made with the person or entity
that disclose your personal data to us, you can be provided by this
person, entity or us with a corresponding information clause that
indicates from which source the personal data originates.

2. W przypadku, kiedy będziemy pozyskiwali dane osobowe od innych
osób czy podmiotów upewnimy się, że został lub zostanie prawidłowo
spełniony obowiązek informacyjny. W zależności od ustaleń z osobą
lub podmiotem udostępniającym nam Twoje dane osobowe możesz
otrzymać od nas lub od osoby lub podmiotu udostępniającego nam
dane osobowe odpowiednią klauzulę informacyjną, wraz z
informacją o źródle pochodzenia Twoich danych osobowych.

3. We will make every effort for the information to be conveyed to
you in a clear and plain language and for you to receive it before
sharing your personal data with us or as soon as possible after we
obtain this data as well as for you to have constant access to them
regardless of your personal data being obtained by us directly from
you or indirectly.

3. Dołożymy wszelkich starań, aby informacje te były przedstawione
jasnym i zrozumiałym dla Ciebie językiem oraz abyś otrzymał te
informacje przed udostępnieniem nam swoich danych osobowych lub
w najkrótszym możliwym czasie po ich pozyskaniu i abyś miał do nich
stały dostęp, niezależnie od tego czy Twoje dane osobowe będą
pozyskiwane przez nas bezpośrednio od Ciebie czy pośrednio.

4. You can find more information regarding the rights of the personal
data subjects in the appropriate information clause.

4. Więcej szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych
osobowych znajdziesz w odpowiedniej klauzuli informacyjnej.

VII. The personal data collected by automatic means.
1. We may obtain the data provided by your web browser, the device
you are currently using or your mobile network service provider
while using our websites or communicating by means of electronic
communication. Obtained data concerns the way you use our
website and services and is used by us to monitor the interest of
our offer, improving currently used solutions and matching the

VII. Dane pozyskiwane automatycznie.
1. W trakcie korzystania z naszych stron WWW lub komunikowania się
środkami łączności elektronicznej możemy pozyskiwać również
dane dostarczane przez Twoją przeglądarkę, Twoje urządzenie z
którego korzystasz lub Twojego operatora sieci telekomunikacyjnej.
Dane te przede wszystkim dotyczą sposobu korzystania z naszych
stron WWW oraz usług i służą nam do monitorowania

content and offers to our clients and to improve the
communication.
2. You can find more information regarding the rights of the personal
data subjects in the appropriate information clause.

VIII. Information on the purposes of processing the personal data.

zainteresowania naszymi ofertami, ulepszania zastosowanych
rozwiązań czy dopasowywania treści i ofert produktów i usług, a
także do zapewnienia komunikacji.
2. Więcej szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych
osobowych pozyskiwanych w sposób automatyczny znajdziesz w
odpowiedniej klauzuli informacyjnej.

VIII. Informacje o celach przetwarzania danych osobowych.

1. We undertake to monitor and to periodically review the purposes
of processing the personal data and to remove and anonymise such
data whenever the purpose for which they were collected would be
achieved.

1. Zobowiązujemy się do stałego monitorowania i cyklicznego
weryfikowania celów przetwarzania danych osobowych oraz do
usuwania lub anonimizowania danych osobowych w sytuacji gdy cel
w jakim zostały zebrane dane osobowe zostanie zrealizowany.

2. Each time we collect your personal data, you will be provided with
the purpose of its collection.

2. Za każdym razem, kiedy rozpoczniemy przetwarzanie Twoich danych
osobowych, poinformujemy Cię w jakim celu dane te będą
przetwarzane.

3. We will make every effort for the information to be conveyed to
you in a clear and plain language and for you to receive it before
sharing your personal data with us or as soon as possible after we
obtain this data as well as for you to have constant access to them
regardless of your personal data being obtained by us directly from
you or indirectly.
4. You can find more information regarding the rights of the personal
data subjects in the appropriate information clause.

3. Dołożymy wszelkich starań, aby informacje te były przedstawione
jasnym i zrozumiałym dla Ciebie językiem oraz abyś otrzymał te
informacje przed udostępnieniem nam swoich danych osobowych lub
w najkrótszym możliwym czasie po ich pozyskaniu i abyś miał do nich
stały dostęp, niezależnie od tego czy Twoje dane osobowe będą
pozyskiwane przez nas bezpośrednio od Ciebie czy pośrednio.
4. Więcej szczegółowych informacji na temat celów przetwarzania
danych osobowych znajdziesz w odpowiedniej klauzuli informacyjnej.

IX. Information on the legal basis of processing the personal data.
1. We undertake to monitor and to periodically review the lawfulness
of the personal data processing and to erase and anonymise such
data when the personal data is no longer necessary in relation to
the purposes for which they are collected or otherwise processed.
2. Each time we collect your personal data, you will be informed
about the legitimate basis of the processing, laid down by law and
provisions that oblige us or entitle you to process your personal
data.
3. We will make every effort for the information to be conveyed to
you in a clear and plain language and for you to receive it before
sharing your personal data with us or as soon as possible after we
obtain this data as well as for you to have constant access to them
regardless of your personal data being obtained by us directly from
you or indirectly.
4. Your personal data may be processed by us in a situation when: (1)
you give us your consent to process your data; (2) it is necessary in
the context of a contract of which part you are or the activities that
we undertake to fulfil the duties before concluding the contract on
your demand; (3) processing is carried out in accordance with a
legal obligation to which the subject we are; (4) it is necessary to
protect an interest which is essential for yours or another person's
vital interests; (5) it is necessary for the performance of a task
carried out in the public interest; (6) the processing is necessary to
reach the goals that stems from our legitimate interest or the

IX. Informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych
osobowych.
1. Zobowiązujemy się do stałego monitorowania i cyklicznego
weryfikowania przesłanek legalności oraz podstaw prawnych
przetwarzania danych osobowych oraz do usuwania lub
anonimizowania danych osobowych w sytuacji gdy brak będzie
dalszych przesłanek lub podstaw przetwarzania danych osobowych.
2. Za każdym razem, kiedy rozpoczniemy przetwarzanie Twoich danych
osobowych, poinformujemy Cię zarówno o przesłankach
legalizujących przetwarzanie danych osobowych jak i o przepisach
prawa zobowiązujących nas lub uprawniających do przetwarzania
Twoich danych osobowych.
3. Dołożymy wszelkich starań, aby informacje te były przedstawione
jasnym i zrozumiałym dla Ciebie językiem oraz abyś otrzymał te
informacje przed udostępnieniem nam swoich danych osobowych lub
w najkrótszym możliwym czasie po ich pozyskaniu i abyś miał do nich
stały dostęp, niezależnie od tego czy Twoje dane osobowe będą
pozyskiwane przez nas bezpośrednio od Ciebie czy pośrednio.
4. Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w sytuacji
gdy: (1) wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych; (2)
przetwarzanie tych danych jest niezbędne do zawarcia umowy, której
jesteś stroną lub wynika z działań jakie podejmujemy przed
zawarciem umowy na Twoje wyraźne żądanie; (3) przetwarzanie tych
danych
jest niezbędne do wypełnienia przez nas obowiązku
wynikającego z przepisów prawa; (4) przetwarzanie tych danych jest
niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub innej osoby
fizycznej; (5) przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym; (6) przetwarzanie tych

interests of the third party – excluding situations your fundamental
rights and freedoms overrides such interests.
5. With regard to a valid legal grounds of personal data processing
European Union’s law and Republic of Poland’s law provisions shall
apply.
6. You can find more information regarding the rights of the personal
data subjects in the appropriate information clause.

X. Information of the period of processing the personal data.
1. We commit to monitoring and to periodically reviewing the storage
period of the personal data processing and to erase and anonymise
such data in accordance to this period’s limitation.
2. Each time we collect your personal data, you will be informed
about the period your data will be processed in.
3. We will make every effort for the information to be conveyed to
you in a clear and plain language and for you to receive it before
sharing your personal data with us or as soon as possible after we
obtain this data as well as for you to have constant access to them
regardless of your personal data being obtained by us directly from
you or indirectly.
4. You can find more information regarding the rights of the personal
data subjects in the appropriate information clause.

danych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z naszych
prawnie uzasadnionych interesów lub interesu strony trzeciej – z
wyłączeniem sytuacji kiedy Twoje prawnie uzasadnione interesy lub
prawa i wolności mają charakter nadrzędny.
5. W odniesieniu do podstawy prawnej przetwarzania danych
osobowych zastosowanie mają przepisy prawa Unii Europejskiej oraz
przepisy Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Więcej szczegółowych informacji na temat przesłanek legalności i
podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych znajdziesz w
odpowiedniej klauzuli informacyjnej.

X. Informacje o okresie przetwarzania danych osobowych.
1. Zobowiązujemy się do stałego monitorowania i cyklicznego
weryfikowania okresu przetwarzania danych osobowych oraz do
usuwania lub anonimizowania danych osobowych zgodnie z
oznaczonym okresem przetwarzania.
2. Za każdym razem, kiedy rozpoczniemy przetwarzanie Twoich danych
osobowych, poinformujemy Cię o okresie w jakim zamierzamy
przetwarzać Twoje dane osobowe.
3. Dołożymy wszelkich starań, aby informacje te były przedstawione
jasnym i zrozumiałym dla Ciebie językiem oraz abyś otrzymał te
informacje przed udostępnieniem nam swoich danych osobowych lub
w najkrótszym możliwym czasie po ich pozyskaniu i abyś miał do nich
stały dostęp, niezależnie od tego czy Twoje dane osobowe będą
pozyskiwane przez nas bezpośrednio od Ciebie czy pośrednio.

4. Więcej szczegółowych informacji na temat okresu przetwarzania
danych osobowych znajdziesz w odpowiedniej klauzuli informacyjnej.

XI. Information on the recipients of the personal data.

XI. Informacje o odbiorcach danych osobowych.

1. We commit to constant monitoring and to periodically reviewing
the recipients of the personal data i.e. the subjects to whom the
data would be disclosed to.

1. Zobowiązujemy się do stałego monitorowania i cyklicznego
weryfikowania odbiorców danych osobowych, tj. podmiotów, którym
dane osobowe będą udostępniane.

2. Each time we begin processing your personal data, you will be
informed about the recipients or the categories of the recipient
your data will be shared with.

2. Za każdym razem, kiedy rozpoczniemy przetwarzanie Twoich danych
osobowych, poinformujemy Cię o odbiorcach lub kategoriach
odbiorców Twoich danych osobowych.

3. We will make every effort for the information to be conveyed to
you in a clear and plain language and for you to receive it before
sharing your personal data with us or as soon as possible after we
obtain this data as well as for you to have constant access to them
regardless of your personal data being obtained by us directly from
you or indirectly.

3. Dołożymy wszelkich starań, aby informacje te były przedstawione
jasnym i zrozumiałym dla Ciebie językiem oraz abyś otrzymał te
informacje przed udostępnieniem nam swoich danych osobowych lub
w najkrótszym możliwym czasie po ich pozyskaniu i abyś miał do nich
stały dostęp, niezależnie od tego czy Twoje dane osobowe będą
pozyskiwane przez nas bezpośrednio od Ciebie czy pośrednio.

4. Transmission of the personal data will be performed only when
needed and to the extent that it is necessary.

4. Udostępnianie danych osobowych będzie następowało wyłącznie w
przypadkach i w zakresie w jakim będzie to niezbędne.

5. Your data may be disclosed to our employees, co-workers,
subcontractors, our Data Protection Officer, in the event of fulfilling
legal, internal and contractual obligations.

5. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione naszym
Pracownikom, Współpracownikom, Podwykonawcom, oraz naszemu
Inspektorowi Ochrony Danych, w sytuacjach kiedy będzie to
niezbędne do realizacji zadań przewidzianych w przepisach prawa,
procedurach wewnętrznych lub umowach.

6. You can find more information regarding the rights of the personal
data subjects in the appropriate information clause.

6. Więcej szczegółowych informacji na temat odbiorców danych
osobowych znajdziesz w odpowiedniej klauzuli informacyjnej.

XII. Information on the exercised rights of the data subject.

XII. Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

1. We commit to map out, implement constant monitoring and
periodical verification of the procedures regarding the exercise of
rights of the data subjects i.e. persons the data pertains to.

1. Zobowiązujemy się do opracowania, wdrożenia stałego
monitorowania i cyklicznego weryfikowania procedur realizacji praw
podmiotów danych, tj. osób których dane dotyczą.

2. Each time we begin processing your personal data, we will inform
you about the rules of exercise of your rights with regards to
processing your personal data by us.

2. Za każdym razem, kiedy rozpoczniemy przetwarzanie Twoich danych
osobowych, poinformujemy Cię o zasadach realizacji przysługujących
Ci praw, w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych
osobowych.

3. We will make every effort for the information to be conveyed to
you in a clear and plain language and for you to receive it before
sharing your personal data with us or as soon as possible after we
obtain this data as well as for you to have constant access to them
regardless of your personal data being obtained by us directly from
you or indirectly.
4. Below, you can find the general information about the methods
and the scope of exercise of the rights you have with regard to
processing your personal data by us.

3. Dołożymy wszelkich starań, aby informacje te były przedstawione
jasnym i zrozumiałym dla Ciebie językiem oraz abyś otrzymał te
informacje przed udostępnieniem nam swoich danych osobowych lub
w najkrótszym możliwym czasie po ich pozyskaniu i abyś miał do nich
stały dostęp, niezależnie od tego czy Twoje dane osobowe będą
pozyskiwane przez nas bezpośrednio od Ciebie czy pośrednio.
4. Poniżej przedstawiamy ogólne informacje o sposobach i zakresie
realizacji podstawowych praw jakie Ci przysługują w związku z
przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

XIII. Notifying about demands to exercise the rights of the data XIII. Zgłaszanie żądań realizacji praw podmiotu danych.
subject.
1. We provide all possible and accessible technical and organisational
means, for persons of which we process the personal data to freely
exercise their rights.

1. Zapewniamy wszelkie możliwe i dostępne techniczne i organizacyjne
środki, aby osoby, których dane osobowe przetwarzamy mogły bez
przeszkód korzystać ze swoich praw.
2. Dlatego prosimy o przesyłanie wszelkich zgłoszeń i żądań dotyczących
realizacji praw na nasz adres e-mail: contact@infoshare.pl

2. Hence we request any applications or demands concerning the
exercise of rights to our email address: contact@infoshare.pl
3. In justified occurrences, we might ask you to provide us with
additional information or essential documents confirming your
identity in order to perform a correct verification of the person.

3. W uzasadnionych przypadkach, ze względu na dokonanie prawidłowej
identyfikacji osoby, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych
informacji
lub
dostarczenie
dokumentów
niezbędnych
potwierdzających Twoja tożsamość.

XIV. The right to freely give or revoke consent to process personal XIV. Prawo do swobodnego wyrażenia lub cofnięcia zgody na
data.
przetwarzanie danych.
1. You have the right to freely give or revoke consent to process
personal data. In case your personal data is processed on the basis
of the consent you have given, we ensure you the possibility to
revoke it at any given moment. Your personal data might also be
processed on the basis of a legally justified aim which is marketing
of our products and services, among others. In such cases we will
also provide you with the possibility to revoke the consent or voice
objection with regard to the said conduct.
2. Revoking the consent will be instantaneous from the moment this
action is taken and will not affect the data processing that took
place before the revocation. Revoking the consent will not have any
negative consequences for you, however, it can prevent you from
further using the Service or our web pages in a certain manner.

XV. The right to access personal data.
1. You have the right to access the personal data you shared with us.
We exercise this right primarily through means of electronic

1. Masz prawo do swobodnego wyrażenia lub cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych. W przypadku, kiedy Twoje dane
osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie
zgody, zapewnimy Ci możliwość jej wycofania w dowolnym
momencie. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane
przez nas na zasadzie prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest
między innymi marketing produktów i usług własnych. W takim
przypadku umożliwiamy Ci również możliwość cofnięcia zgody na
takie działanie lub wyrażenie sprzeciwu co do takiego działania.
2. Wycofanie zgody będzie miało natychmiastowy skutek od chwili
dokonania tej czynności i nie będzie miało wpływu na przetwarzanie
danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody
nie pociąga za sobą żadnych negatywnych dla Ciebie konsekwencji,
może jednak uniemożliwić Tobie dalsze korzystanie z Usług lub
naszych stron WWW w określony sposób.

XV. Prawo dostępu do danych osobowych.
1. Masz prawo dostępu do udostępnionych nam danych osobowych.
Prawo to realizujemy przede wszystkim za pomocą środków

communication by sharing information you have provided us with the one we currently have.

komunikacji elektronicznej udostępniając Ci na bieżąco informacje
jakie nam dostarczyłeś - jakie aktualnie posiadamy.

2. You can also receive copies of the information we have. In such a
case, we will provide you with a copy of the personal data you have
shared with us in a structured, commonly used and
machine-readable format. We will not charge any fees for the
preparation and issue of the first copy.

2. Możesz również otrzymać od nas kopie posiadanych przez nas
informacji. W takim przypadku dostarczymy Ci kopię dostarczonych
przez Ciebie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Za
przygotowanie, opracowanie i wydanie pierwszej kopii danych nie
pobieramy opłaty.

3. In case of further demands, we might charge a fee stemming from
the costs of preparing and issuing this data. In such a case, you will
be informed about the amount of the fee before the data copy is
prepared.

XVI. The right to rectify personal data.

3. W przypadku kolejnych żądań możemy pobrać od Ciebie opłatę
wynikającą z kosztów przygotowania, opracowania i dostarczenia tych
danych. W takim przypadku o wysokości opłaty zostaniesz
poinformowany przez nas przed opracowaniem kolejnej kopii danych.

XVI. Prawo do sprostowania danych osobowych.

1. You have the right to rectify (correct) your personal data. We
exercise this right primarily through means of electronic
communication allowing you to forward information about
correcting your personal data.

1. Masz prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
osobowych. Prawo to realizujemy przede wszystkim za pomocą
środków komunikacji elektronicznej umożliwiając Ci przekazanie
informacji o zmianie Twoich danych osobowych.

2. In case it is not possible, you have the right to demand us to correct
the data accordingly, supplement or remove it immediately.

2. W przypadku, kiedy będzie to niemożliwe masz prawo żądać,
abyśmy niezwłocznie dokonać odpowiedniej korekty danych, ich
uzupełnienia lub usunięcia.

XVII. The right to remove personal data.
1. You have the right to demand your personal data to be removed.
We exercise this right on the basis of a clear demand of data
removal forwarded to us. The personal data removal demand might

XVII. Prawo do usunięcia danych osobowych.
1. Masz prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych. Prawo
to realizujemy na podstawie przekazanego do nas wyraźnego żądania
usunięcia danych. Żądanie usunięcia danych osobowych może

result in cessation of delivery of the Service or usage of the tools
shared with us or services of our trusted Partners.
2. You can exercise the right to remove the personal data if: (a) the
data is no longer necessary for the purposes they were collected
for or are no longer processed in a different manner; (b) you revoke
the consent to process personal data on which the processing is
based and there is no other legal basis allowing further processing;
(c) the personal data was processed unlawfully; (d) the personal
data must be removed in order to comply with the obligation
foreseen in the law either of the EU or the member state.
3. However, the performance of the right to remove personal data
might be limited if its processing is essential for us to execute the
obligation stemming from the legislation or determination, pursuit
and defence of claims.

XVIII. The right to restrict the processing of personal data.
1. You have the right to demand a restriction in processing the
personal data. We exercise this right on the basis of a clear demand
of the restriction with a justification forwarded to us.
2. You can exercise the right limit the processing of the personal data:
(a) if you are questioning the correctness of the data - for a period
allowing for the correctness of the questioned data to be checked;
(b) processing of the personal data is unlawful but you are
opposing the personal data to be removed; (c) the personal data
we are processing are no longer necessary for the realisation of the
aim we were processing it for but you need them for the purpose

skutkować zaprzestaniem świadczenia Usługi lub korzystania z
udostępnionych przez nas narzędzi i usług naszych zaufanych
Partnerów.
2. Możesz skorzystać z prawa do usunięcia danych jeżeli: (a) dane
osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane
lub w inny sposób przetwarzane; (b) cofasz zgodę na przetwarzanie
danych, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy
prawnej dalszego ich przetwarzania; (c) dane osobowe były
przetwarzane niezgodnie z prawem; (d) dane osobowe muszą zostać
usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego.
3. Realizacja prawa do żądania usunięcia danych osobowych może
jednak zostać ograniczona, jeżeli przetwarzanie to jest niezbędne do
zrealizowania przez nas obowiązku wynikającego z przepisów prawa
lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

XVIII. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
1. Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego do nas
ograniczenia
przetwarzania wraz z
wyraźnego
żądania
uzasadnieniem.
2. Możesz skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych
osobowych: (a) jeżeli kwestionujesz poprawność podanych danych
osobowych - na okres pozwalający sprawdzić poprawność
kwestionowanych danych; (b) przetwarzanie danych osobowych jest
niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych
osobowych; (c) dane osobowe jakie przetwarzamy nie są już

of determination, pursuit and defence of claims; (d) you are raising
objection to processing of the personal data due to specific
situation that was indicated in the provisions of the data protection
laws.

XIX. The right to objection to processing of personal data.

niezbędne do realizacji celu, w jakim je przetwarzaliśmy, ale są
potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami; (d) wnosisz sprzeciw co do przetwarzania danych
osobowych ze względu na szczególna sytuację, która została wskazana
w przepisach o ochronie danych osobowych.

XIX. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

1. You have the right to object to the processing of your personal
data. We exercise this right on the basis of a clear objection to the
processing of your personal data forwarded to us.

1. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego
do nas wyraźnego sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych.

2. You can exercise the right to object to the processing of your
personal data in case the processing is taking place due to the
realisation of our legitimate interest - e.g. marketing of our
products and services.

2. Możesz skorzystać z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie to odbywa się w
związku z realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu - np.
marketingu produktów i usług własnych.

XX. The right to transfer personal data.

XX. Prawo do przenoszenia danych osobowych.

You have the right to issue a demand concerning a transfer of the personal
data to a different provider of services. However, due to safety reasons and
lack of standards connected to transferring the data, we are unable to
comply with such demand. In accordance with the rules employed by us,
you can request a copy of the personal data shared with us.

Masz prawo do wniesienia żądania dotyczącego przeniesienia danych
osobowych do innego dostawcy usług. Jednakże, ze względów
bezpieczeństwa i wobec braku standardów związanych z przenoszeniem
danych nie jesteśmy w stanie zrealizować takiego żądania. Zgodnie z
przyjętymi przez nas zasadami możesz natomiast otrzymać od nas kopię
dostarczonych danych osobowych.

XXI. The right to lodge a complaint to the supervisory authority.

XXI. Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru.

1. You have the right to make a complaint connected to the
processing of your personal data to the supervisory authority i.e. to

1. Masz prawo w każdej chwili złożyć skargę związaną z
przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzoru, tj. do

the President of the Personal Data Protection Office (UODO),
Stawki 2; 00-193 Warsaw.

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193
Warszawa.

2. We respect your privacy and assure you the ability to exercise the
right stemming from the data protection law. In order to avoid
unnecessary disputes, we encourage you to contact our Data
Protection
Officer
iod@infoshare.pl
or
our team
contact@infoshare.pl before making such a complaint.

2. Szanujemy Twoją prywatność i gwarantujemy Ci możliwość
realizowania praw wynikających z przepisów prawa dotyczących
przetwarzania danych osobowych. W celu uniknięcia niepotrzebnych
sporów, przed złożeniem takiej skargi zachęcamy do bezpośredniego
kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych iod@infoshare.pl lub
bezpośrednio z naszym zespołem contact@infoshare.pl

XXII.Restrictions connected to the exercise of the rights of a XXII. Ograniczenia związane z realizacją praw podmiotu danych
personal data subject.
osobowych.
1. The right and the means of their realisation mentioned above
might be restricted in justified circumstances. Such a situation is
possible if the restriction is stemming from the obligations we are
bound by that are specified in the legislation. In this case, we will
forward suitable information along with the justification of our
decision to you.

1. Wskazane wyżej prawa i sposób ich realizacji może w uzasadnionych
przypadkach podlegać ograniczeniom. Sytuacja taka będzie miała
miejsce w przypadku, gdy ograniczenie to będzie wynikało z
obowiązków wskazanych w przepisach prawa, do których jesteśmy
zobowiązani. W takim przypadku przekażemy Ci odpowiednią
informację wraz z uzasadnieniem naszej decyzji.

2. You can find more information regarding the rights of the personal
data subjects in the appropriate information clause.

2. Więcej szczegółowych informacji na realizacji praw podmiotów
danych osobowych znajdziesz w odpowiedniej klauzuli informacyjnej.

XXIII. Information on the obligation of data submission.

XXIII. Informacje o obowiązku podania danych.

1. We commit ourselves to constant monitoring and periodical
verification of the obligation to submit personal data.

1. Zobowiązujemy się do stałego monitorowania i cyklicznego
weryfikowania obowiązku podania danych osobowych.

2. Each time we begin processing your personal data, we will inform
you about the voluntariness or obligation of submitting the

2. Za każdym razem, kiedy rozpoczniemy przetwarzanie Twoich danych
osobowych, poinformujemy Cię o dobrowolności lub obowiązku

personal data as well as the consequences stemming from failure
to fulfil this obligation.

podania danych osobowych oraz konsekwencjach wynikających z
niedopełnienia tego obowiązku.

3. We will make every effort for the information to be conveyed to
you in a clear and plain language and for you to receive it before
sharing your personal data with us or as soon as possible after we
obtain this data as well as for you to have constant access to them
regardless of your personal data being obtained by us directly from
you or indirectly.

3. Dołożymy wszelkich starań, aby informacje te były przedstawione
jasnym i zrozumiałym dla Ciebie językiem oraz abyś otrzymał te
informacje przed udostępnieniem nam swoich danych osobowych lub
w najkrótszym możliwym czasie po ich pozyskaniu i abyś miał do nich
stały dostęp, niezależnie od tego czy Twoje dane osobowe będą
pozyskiwane przez nas bezpośrednio od Ciebie czy pośrednio.

4. You can find more information regarding the rights of the personal
data subjects in the appropriate information clause.

4. Więcej szczegółowych informacji
dobrowolności podania danych
odpowiedniej klauzuli informacyjnej.

XXIV. Information on automatic data processing.

na temat obowiązku lub
osobowych znajdziesz w

XXIV. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

1. We commit ourselves to constant monitoring and periodical
verification of the rules and employed techniques of automatic
personal data processing.

1. Zobowiązujemy się do stałego monitorowania i cyklicznego
weryfikowania
zasad
oraz
zastosowanych
technik
zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

2. Each time we begin processing your personal data, we will inform
you about the automatic data processing, in particular automatic
decision-making as well as of the meaning and the anticipated
consequences of the automatic personal data processing.

2. Za każdym razem, kiedy rozpoczniemy przetwarzanie Twoich danych
osobowych, poinformujemy Cię o zautomatyzowanym przetwarzaniu
danych osobowych w szczególności o automatycznym podejmowaniu
decyzji, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach
zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

3. We will make every effort for the information to be conveyed to
you in a clear and plain language and for you to receive it before
sharing your personal data with us or as soon as possible after we
obtain this data as well as for you to have constant access to them
regardless of your personal data being obtained by us directly from
you or indirectly.

3. Dołożymy wszelkich starań, aby informacje te były przedstawione
jasnym i zrozumiałym dla Ciebie językiem oraz abyś otrzymał te
informacje przed udostępnieniem nam swoich danych osobowych lub
w najkrótszym możliwym czasie po ich pozyskaniu i abyś miał do nich

4. You can find more information regarding the rights of the personal
data subjects in the appropriate information clause.

stały dostęp, niezależnie od tego czy Twoje dane osobowe będą
pozyskiwane przez nas bezpośrednio od Ciebie czy pośrednio.
4. Więcej szczegółowych informacji na temat zautomatyzowanego
przetwarzania danych osobowych oraz zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji znajdziesz w odpowiedniej klauzuli
informacyjnej.

XXV. Information on profiling.

XXV. Informacje o profilowaniu.

1. We commit ourselves to constant monitoring and periodical
verification of the rules and employed techniques of profiling on
the basis of personal data.

1. Zobowiązujemy się do stałego monitorowania i cyklicznego
weryfikowania zasad oraz zastosowanych technik profilowania na
podstawie danych osobowych.

2. Each time we begin processing your personal data, we will inform
you about the profiling based on personal data, particularly in the
context of analysis or projection of the aspects concerning the
effects of your work, economic situation, health, personal
preferences, interests, credibility, behaviour, location or
information on movement as well as the meaning and
consequences of such profiling.

2. Za każdym razem, kiedy rozpoczniemy przetwarzanie Twoich danych
osobowych, poinformujemy Cię o profilowaniu na podstawie danych
osobowych, w szczególności w odniesieniu do analizy lub prognozy
aspektów dotyczących efektów Twojej pracy, sytuacji ekonomicznej,
zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności,
zachowania, lokalizacji lub informacji o przemieszczaniu się oraz o
znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego profilowania.

3. We will make every effort for the information to be conveyed to
you in a clear and plain language and for you to receive it before
sharing your personal data with us or as soon as possible after we
obtain this data as well as for you to have constant access to them
regardless of your personal data being obtained by us directly from
you or indirectly.

3. Dołożymy wszelkich starań, aby informacje te były przedstawione
jasnym i zrozumiałym dla Ciebie językiem oraz abyś otrzymał te
informacje przed udostępnieniem nam swoich danych osobowych lub
w najkrótszym możliwym czasie po ich pozyskaniu i abyś miał do nich
stały dostęp, niezależnie od tego czy Twoje dane osobowe będą
pozyskiwane przez nas bezpośrednio od Ciebie czy pośrednio.

4. You can find more information regarding the rights of the personal
data subjects in the appropriate information clause.

4. Więcej szczegółowych informacji na temat profilowania na podstawie
danych osobowych znajdziesz w odpowiedniej klauzuli informacyjnej.

XXVI. Information about cookies.

XXVI. Informacje o Cookies.

Cookies are a type of technology that saves data and collects it from
devices that you are using when visiting our websites, using our solutions,
tools, and Services available via a web browser, or reading e-mail messages
referring to websites (containing graphic elements).

Cookies to rodzaj technologii, która zapisuje dane i zbiera je z urządzeń, z
których korzystasz odwiedzając nasze strony WWW, korzystając z naszych
rozwiązań, narzędzi i Usług dostępnych za pomocą przeglądarki stron WWW
lub odczytując wiadomości e-mail odwołujące się do stron WWW
(zawierające elementy graficzne).

In addition to cookies, we and the providers of the tools and services are
using other available technologies allowing for saving information in your
system/web browser in the appropriate data stores (Session Storage, Local
Storage, IndexedDB).

Poza plikami cookies, my oraz dostawcy narzędzi i usług, z których korzystamy,
wykorzystują inne dostępne technologie, pozwalające na zapisywanie
informacji w Twoim systemie/przeglądarce stron WWW w odpowiednich
magazynach danych (Session Storage, Local Storage, IndexedDB).

We may place code snippets of analytical tools provided by other providers Na naszych stronach WWW możemy umieszczać fragmenty kodów narzędzi
on our websites These solutions are used to monitor the quality of our analitycznych dostarczanych przez innych dostawców, które umożliwiają
websites and our Services, their operation and to monitor Users' behavior.
zapisanie plików cookies w domenach tych usług. Rozwiązania te służą nam
do monitorowania jakości naszych stron WWW oraz naszych Usług, ich
działania oraz monitorowania zachowań Użytkowników.

Types of cookies and other technologies used on our websites.

Rodzaj cookies i innych technologii stosowanych na naszych stronach
WWW.

Below is a description of the types of cookies and similar technologies.

Poniżej przedstawiamy opis rodzajów cookies oraz podobnych technologii.

TYPE OF
TECHNOLOGY

APPLICATION DESCRIPTION

Session cookies

Session cookies are created each time in the system - the user's
browser after creating a user session - that is establishing a
connection between the user's browser and a given website.
Session cookies expire after the end of the user's session for e.g.
closing the web browser window The information contained in
session cookies is then automatically deleted.

RODZAJ
TECHNOLOGII

OPIS STOSOWANIA

Cookies sesyjne

Cookies sesyjne tworzone są każdorazowo w systemie - przeglądarce
użytkownika po utworzeniu sesji użytkownika - czyli nawiązaniu
połączenia przeglądarki użytkownika z daną stroną WWW.
Cookies sesyjne wygasają po zakończeniu sesji użytkownika - np.
zamknięciu okna przeglądarki stron WWW. Informacje zawarte w Cookies
sesyjnych są w takim przypadku automatycznie usuwane.

Permanent cookies
(permanent)

Permanent cookies are created in the system - the user's browser
after the first visit to a given website or after performing a specific
action. Permanent cookies, unlike session cookies, are not deleted
at the end of the user's session. Permanent cookies are deleted by
the user's browser automatically after a specified period of time.
They can also be manually deleted by the user.

Session Storage

Data storage which is the equivalent of Cookies, but with a much
larger data capacity (Cookies have limitations related to their
amount and the amount of data they can contain). Session Storage
is saved and read-only on the explicit request of the server sent to
the user's web browser. The data collected in the Session Storage
are deleted similarly to Session Cookies after closing the browser
window.

Local Storage

IndexedDB

Datastore where information is stored permanently in the user's
system / web browser until it is deleted. The data stored in the
Local storage are not available automatically by the web server
presenting the website, but by appropriate scripts (java script,
flash) placed on a given page or sent to the user's browser from
other web servers (e.g. by placing a code fragment from another
web server - social icons Facebook, Twitter, Google).

A Datastore that is an internal database of a web browser used to
store large amounts of data. This Datastore allows you to store
data in a structured form and in the form of files. The data is
stored in the form of objects, to which access is limited only to
the relevant data sources - domains or subdomains from which
they were saved.

Cookies stałe
(permanentne)

Cookies stałe (permanentne) są tworzone w systemie - przeglądarce
użytkownika po pierwszej wizycie na danej stronie WWW lub wykonaniu
określonej akcji.
Cookies stałe, w przeciwieństwie do Cookies sesyjnych, nie są usuwane w
momencie zakończenia sesji użytkownika. Cookies stałe są usuwane przez
przeglądarkę użytkownika automatycznie po określonym czasie. Mogą
również zostać manualnie usunięte przez użytkownika.

Session Storage

Magazyn danych będący odpowiednikiem Cookies, ale o znacznie
większej pojemności danych (pliki Cookies mają ograniczenia związane z
ich ilością i ilością danych jakie mogą zawierać). Informacje z magazynu
przeglądarki
Session Storage są zapisywane i odczytywane tylko na wyraźne żądanie
serwera przesyłane do przeglądarki użytkownika stron WWW. Dane
zgromadzone w magazynie Session Storage są usuwane podobnie jak
Cookies sesyjne po zamknięciu okna przeglądarki.

Local Storage

Magazyn danych do którego zapisywane są informacje, które są
przechowywane w sposób trwały w systemie/przeglądarce stron WWW
użytkownika do czasu ich usunięcia.
Dane zapisane w magazynie Local Storage nie są dostępne automatycznie
przez serwer WWW prezentujący dana stronę, a przez odpowiednie
skrypty (java script, flash) umieszczone na danej stronie lub przesyłane do
przeglądarki użytkownika z innych serwerów WWW (np. przez
umieszczenie fragmentu kodu pochodzącego z innego serwera WWW ikony społecznościowe Facebook, Twitter, Google).

IndexedDB

Magazyn danych będący wewnętrzną bazą danych przeglądarki stron
WWW służący do przechowywania dużych ilości danych. Magazyn ten
umożliwia przechowywanie danych w postaci ustrukturyzowanej oraz w
postaci plików.
Dane przechowywane są w postaci obiektów, do których dostęp jest
ograniczony wyłącznie dla odpowiednich źródeł danych - domen lub
subdomen z których zostały zapisane.

Wykorzystujemy pliki cookies oraz podobne technologie, żeby poprawić
We are using cookies and similar technologies to improve efficiency and
efektywność i zaproponować przyszłym Uczestnikom naszych Spotkań
offer future Participants of our Meetings a more refined and tailored offer.

bardziej dopracowaną i dostosowaną ofertę.
Data analysis based on the use of cookies and similar technologies is Analiza danych, jakie zapisują się w oparciu o korzystanie z plików cookies i
showing us which content is the most interesting for visitors of our podobnych technologii pokazuje nam, które treści są dla osób
websites.
odwiedzających nasze strony WWW najciekawsze.
At the same time, the use of anonymous cookies and similar technologies Jednocześnie, korzystanie z anonimowych plików cookies i podobnych
allows us to present better content, without the need to send surveys and technologii pozwala nam przedstawić lepsze treści, bez konieczności
conduct activities by trial and error or selection tests.
wysyłania ankiet i prowadzenia działań metodą prób i błędów czy testów
wyboru.
We are able to determine what can be improved and what elements to Jesteśmy w stanie określić, co można poprawić i jakich elementów unikać,
avoid, making our websites more user-friendly.
dzięki czemu nasze strony WWW są dla Ciebie bardziej przyjazne.

Purpose of using cookies and other technologies.

Cel wykorzystania cookies i innych technologii.

Below, we are describing in detail the purposes of using individual Poniżej w sposób szczegółowy opisujemy cele wykorzystania poszczególnych
technologies.
technologii.

THE PURPOSE OF
APPLICATION

Analityka i statystyka

TYPE OF
TECHNOLOGY

SCOPE OF APPLICATION

Cookies
Local Storage
Session Storage
IndexedDB

The information processed in these
Datastores are used for analysis,
developing statistics, monitoring the
behavior of Users and Customers on the
Website and Services and also presenting
our advertisements (on our Website and
on other websites supported by the
marketing platforms we use), which

CEL STOSOWANIA

Analityka i statystyka

RODZAJ TECHNOLOGII ZAKRES STOSOWANIA

Cookies
Local Storage
Session Storage
IndexedDB

Informacje
przetwarzane
w
tych
magazynach danych służą do prowadzenia
analiz,
opracowywania
statystyk,
monitorowania zachowań Użytkowników i
Klientów w Serwisie i Usługach oraz
prezentowania naszych reklam (w naszym
Serwisie oraz na innych stronach
przez
platformy
obsługiwanych
marketingowe z których korzystamy), co

User authorization

Service configuration

Interface language
settings

Advertisement

ultimately serves to improve the Website
and Services.

zaś docelowo służy nam usprawnianiu
Serwisu i Usług.

Cookies

The information processed in these
Datastores is used to authorize the user
in the IT system. Thanks to the
information
contained
in
these
Datastores, we are able to correctly
recognize the user.

Informacje
przetwarzane
w
tych
magazynach
danych
do
służą
przeprowadzenia autoryzacji użytkownika
w systemie informatycznym. Dzięki
informacjom zawartym w tych magazynach
danych jesteśmy w stanie prawidłowo
rozpoznać użytkownika.

Cookies
Local Storage

The information processed in these
DataStores are used to store your
preferred settings which you have chosen
as part of the Website and Services.
Thanks to the information contained in
these DataStores, we can remember the
settings and configurations of the
website and services as well as selected
elements, page views.

Cookies

The information processed in these
DataStores are used to store the
language settings of the website or
service you have selected Thanks to the
information
contained
in
these
DataStores, we can always present you
with the correct language version.

Cookies

The information processed in these
DataStores is used to provide Users and
Customers with general advertisements
tailored to their preferences.

Most web browsers allow you to block and delete all or selected cookies
from the browser settings or set an appropriate warning before saving this
information in the User's system or browser.

Autoryzacja użytkownika Cookies

Konfiguracja usługi

Ustawienia językowe
interfejsów

Reklama

Cookies
Local Storage

Informacje
przetwarzane
w
tych
magazynach
danych
do
służą
przechowywania preferowanych ustawień,
które wybrałeś w ramach Serwisu i Usług.
Dzięki informacjom zawartym w tych
magazynach
danych
możemy
zapamiętywać ustawienia i konfiguracje
serwisu i usług oraz wybranych elementów,
widoków stron.

Cookies

Informacje
przetwarzane
w
tych
magazynach
danych
do
służą
przechowywania ustawień językowych
serwisu lub usługi, które wybrałeś. Dzięki
informacjom zawartym w tych magazynach
danych możemy zawsze prezentować
Tobie właściwą wersję językową.

Cookies

Informacje
przetwarzane
w
tych
magazynach danych służą do dostarczania
Użytkownikom i Klientom reklam ogólnych
i dostosowanych do ich preferencji.

Większość przeglądarek stron internetowych umożliwia blokowanie i
kasowanie wszystkich lub wybranych cookies z poziomu ustawień

However, it should be noted that changes to these settings consisting in
limiting the use of cookies may affect some of the functions available on
our websites e.g. by preventing authorization and authentication (logging
into the Service User's account). If you do not change these settings, you
accept the use of cookies.

Changing cookie settings.

przeglądarki lub ustawienie odpowiedniego ostrzeżenia przed zapisaniem
tych informacji w systemie lub przeglądarce Użytkownika.
Należy jednak zwrócić uwagę, iż zmiany tych ustawień polegające na
ograniczeniu stosowania cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcje dostępne
na naszych stronach internetowych np. uniemożliwiając autoryzację i
uwierzytelnienie (zalogowanie się na konto Użytkownika Usługi). Brak zmiany
tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania cookies.

Changing cookie settings in the most popular search engines:
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl-PL

Zmiana ustawień cookies.

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czani
e%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%
20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Opera:https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#manageCookies

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#manageCookies

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows
-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-in
ternet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278
835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/27883
5/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

List of trusted partners' services

Lista usług zaufanych Partnerów

The current list of services of our trusted Partners, whose scripts we place
on our websites in order to save information in cookies and in DataStores
using other technologies, and to whom we may transfer your personal data
in connection with the provision of information society services.

Aktualna lista usług naszych zaufanych Partnerów, których skrypty
zamieszczamy na naszych stronach WWW w celu zapisywania informacji w
cookies oraz w magazynach informacji przy wykorzystaniu innych technologii,
a także do których możemy przekazywać Twoje dane osobowe w związku ze
świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego.

SERVICE

WEB ADDRESS

PRIVACY POLICY

Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl-PL

USŁUGA

ADRES WWW

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Google
Analytics
Google
Marketing
Platform

https://analytics.google.com
/

https://policies.google.com/privacy

Google Analytics

https://analytics.google.com/

https://policies.google.com/privacy

https://policies.google.com/privacy

Google
Marketing
Platform

https://marketingplatform.googl
e.com/

https://policies.google.com/privacy

https://marketingplatform.g
oogle.com/

UserEngage

https://user.com/pl/

UserEngage

https://user.com/pl/

https://user.com/pl/polityka-prywatno
sci/

HotJar

https://www.hotjar.com/

HotJar

https://www.hotjar.com/

Facebook

https://www.facebook.com/

https://www.hotjar.com/legal/policies
/privacy

Facebook

https://www.facebook.com/

https://www.facebook.com/policy.php

YouTube

https://www.youtube.com/

YouTube

https://www.youtube.com/

https://www.youtube.com/yt/about/p
olicies/

SalesManago

https://www.salesmanago.pl/

https://www.salesmanago.pl/info/obo
wiazek_informacyjny.htm

RTCLab

https://www.livewebinar.com/

https://www.livewebinar.com/legal/pri
vacy

SalesManago
RTCLab

https://www.salesmanago.pl
/
https://www.livewebinar.co
m/

https://user.com/pl/polityka-prywatnos
ci/
https://www.hotjar.com/legal/policies/p
rivacy
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.youtube.com/yt/about/pol
icies/
https://www.salesmanago.pl/info/obow
iazek_informacyjny.htm
https://www.livewebinar.com/legal/priv
acy

XXVII. Personal data protection guidelines for remote meetings via
livewebinar.com platform by Infoshare.

XVII. Wskazówki odnośnie ochrony danych osobowych dla spotkań
zdalnych tech3Camp via platforma livewebinar.com przez infoShare
Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
Pragniemy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych w
związku z korzystaniem z aplikacji i platformy „livewebinar.com“.

We would like to inform you about the processing of personal data in Cel opracowania
connection with the use of the application and platform "livewebinar.com”. Narzędzie „live webinar“ stosowane jest w celu przeprowadzania zdalnych
telekonferencji, spotkań online, konferencji video i/lub webinariów (spotkań
online). „live webinar“ jest usługą Firmy RTCLab sp. z o.o. z siedzibą w
Purpose of the study
The live webinar tool is used for remote teleconferences, online meetings, Gdańsku.
video conferences and / or webinars (online meetings). "Live webinar" is a
Jednostka odpowiedzialna
service of RTCLab sp. Z o.o. based in Gdańsk
Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych w
bezpośrednim powiązaniu z przeprowadzaniem spotkań online jest infoShare

spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 472 B, 80-309 Gdańsk,
KRS 0000588009, NIP: 9571082154, REGON: 363078794.
Wskazówka: Po zalogowaniu się na stronę „livewebinar.com“ za
przetwarzanie danych osobowych odpowiedzialny jest dostawca aplikacji
„livewebinar“. Aby skorzystać z aplikacji konieczne jest wejście na stronę
internetową „livewebinar.com“ aby pobrać oprogramowanie do korzystania z
Note: After logging into the "livewebinar.com" website, the provider of the niej.
"livewebinar" application is responsible for the processing of your personal
data. To use the application, it is necessary to go to the website Z opcji "livewebinar.com" można też korzystać po wprowadzeniu
"livewebinar.com" to download the software to use it.
odpowiedniego identyfikatora spotkania oraz, w razie potrzeby, dodatkowo
danych dostępu do spotkania bezpośrednio w aplikacji "livewebinar”.
The "livewebinar.com" option can also be used after entering the
appropriate meeting ID and, if necessary, additional meeting access data Jeśli niemożliwe jest lub nie ma potrzeby korzystania z aplikacji "livewebinar",
directly in the "livewebinar" application.
można jedynie używać podstawowych funkcji za pośrednictwem wersji
przeglądarki, znajdującej się na stronie internetowej „livewebinar.com”.
If it is impossible or not necessary to use the "livewebinar" application, only
the basic functions can be used via the browser version found on the
"livewebinar.com" website.
Jakie dane są przetwarzane?
Podczas korzystania z „livewebinar“ przetwarzane są różne rodzaje danych.
Objętość danych zależy również od tego, jakie dane wprowadzane są przed
What data is processed?
lub podczas spotkania, konferencji online.
When using the "livewebinar", different types of data are processed. The
data volume also depends on what data is entered before or during the Przedmiot przetwarzania stanowią następujące dane osobowe:
Dane użytkownika: Email, Nickname, Imię i Nazwisko, Numer telefonu, Kraj,
meeting, online conference.
ulica, miasto, stan/województwo, Stanowisko i Nazwa firmy, Branża, Lata
doświadczenia w IT, Zdjęcie profilowe, Wizerunek Użytkownika
The subject of processing are the following personal data:
User data: Email, Nickname, First and last name, Telephone number, oraz dane powiązane z danymi osobowymi:
Country, street, city, state / province, Job title and company name, Profile Metadane meetingu: Hasło, Strefa czasowa, Format czasu i daty, Zdjęcie
profilowe, Notka informacyjna, Adres IP, Historia logowań, Historia zmian
picture, User image
hasła, Historia zmian pakietu usług, Ustawienia zewnętrznego magazynu
and data related to personal data:
Meeting metadata: Password, Time zone, Time and date format, Profile danych, Ustawienia limitów systemu, Adres strony WWW Prezentera, System
picture, Information note, IP Address, Login history, Password change Operacyjny, Nazwa i wersja Przeglądarki, Rodzaj urządzenia, Data i godzina
Responsible unit
The unit responsible for the processing of personal data in direct
connection with conducting online meetings is the Infoshare sp. z o.o.,
Gdańsk, al. Grunwaldzka 472 B, 80-309 Gdańsk

history, Service package change history, External storage settings data
System limit settings, Presenter's website address, Operating system, Name
and version Browsers, Device type, Date and time of entry and exit to /
from the meeting, Role of the meeting participant, Browser window tab
activity, Establishing a connection, Connection Summary, Problem with
connection, Answers to questions, Action to confirm participation in the
meeting and its absence, Start and ending transmission, Establishing a
connection and setting it up, Connection problem, Commissioning movie
playback, Stop movie playback, Change playback position, End playback the
movie, Start slide show, Change slide, End slide show, Start browser files.

wejścia i wyjścia na/ze spotkania, Rola uczestnika spotkania, Aktywność
zakładki okna przeglądarki, Nawiązywanie połączenia, Zestawienie
połączenia, Problem z połączeniem, Odpowiedzi na pytania, Akcja
potwierdzająca uczestniczenie w spotkaniu i jej brak, Rozpoczęcie i
zakończenie transmisji, Nawiązywanie połączenia i jego zestawianie, Problem
z połączeniem, Uruchomienie odtwarzania filmu, Zatrzymanie odtwarzania
filmu, Zmiana pozycji odtwarzania, Zakończenie odtwarzania filmu,
Uruchomienie pokazu slajdów, Zmiana slajdu, Zakończenie pokazu slajdów,
Uruchomienie przeglądarki plików.
Nagrania (opcjonalnie): Pliki-MP4 wszystkich nagrań video, audio oraz
prezentacji, pliki-M4A wszystkich nagrań audio, pliki tekstowe spotkań online
na czacie.

Recordings (optional): MP4-files of all video, audio and presentation
recordings, M4A-files of all recordings
Dane tekstowe, audio oraz video: W czasie „spotkania online” istnieje
audio, text files of online chat meetings
możliwość korzystania z funkcji czatu, zadawania pytań lub wypełniania
ankiety. W tym zakresie przetwarzane są wpisy tekstowe w celu wyświetlenia
Text, audio, and video data: During the "online meeting" it is possible to i, w razie potrzeby, zaprotokołowania ich w "spotkaniu online". W celu
use the chat function,
umożliwienia wyświetlania obrazu i odtwarzania dźwięku przetwarzane będą
ask questions or fill out a survey. In order to enable displaying image and dane z mikrofonu urządzenia końcowego oraz z dowolnej kamery video
playing audio data will be processed from the microphone of the terminal urządzenia końcowego przez czas trwania spotkania. Za pomocą aplikacji
device and from any video camera of the end device for the duration of the "livewebinar" można w każdej chwili wyłączyć samodzielnie kamerę lub
meeting. With the "Livewebinar" application you can turn off the camera wyciszyć mikrofon.
yourself or mute the microphone at any time.
Aby wziąć udział w „spotkaniu online“ lub wejść do „pokoju spotkania“
należy podać dane, przy czym dane pobierane są w trakcie zakładania konta
przez Uczestnika, także z wykorzystaniem logowania via facebook oraz google.
To take part in an "online meeting" or to enter the "meeting room", you
must provide the data. The data is collected when the Participant sets up Zakres przetwarzania
an account, also with the use of via Facebook login and google.
„Live webinar“ stosowany jest w celu przeprowadzania „spotkań online“.
Spotkania są nagrywane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Udziału w
The scope of processing
Spotkaniu. Informacja o nagrywaniu ukaże się dodatkowo w aplikacji “live
webinar”.

„Live webinar“ is used to conduct "online meetings". Meetings are
recorded in accordance with the Regulations for Participation in the W przypadku konieczności zaprotokołowania wyników „spotkania online“,
Meeting. Information about the recording will also be shown in the protokołowane będą wpisy na czacie, nie jest to jednak regułą.
application "Live webinar".
W przypadku webinariów, w celu lepszego ich opracowania, możemy
If the results of an "online meeting" have to be recorded. The entries in the przetwarzać również pytania zadawane przez uczestników.
chat will be also recorded. This is not the rule.
Sprawozdania ze „spotkań online“ użytkowników „live webinar“ (metadane
meetingu, dane odnośnie numeru telefonu, pytania i odpowiedzi z
In the case of webinars, in order to better develop them, we can also webinariów, ankiety, podstawowe dane identyfikujące uczestników
process asked questions by the participants.
znajdujące się w ich profilu tj.: imię, nazwisko, system operacyjny, lokalizacja,
Reports from "online meetings" of live webinar users meeting metadata, adres IP, wersja używanej aplikacji, model mikrofonu, model głośników,
data related to telephone number, questions, and answers from webinars, model kamery, parametry połączenia audio, parametry video oglądanego,
polls, basic data identifying participants in their profile i.e .: name, parametry video udostępniającego ekran, użycie procesora) pozostają
surname, operating system, location, IP address, version of the application zapisane w Live webinar“ przez okres 12 miesięcy od zakończenia kursu.
used, microphone model, speaker model, camera model, audio connection
parameters, parameters of the video being watched screen-sharing video Istniejąca programowo - w narzędziach „spotkań online“ jak również w „Live
parameters, CPU usage) remain stored in the "Live webinar" for a period of webinar“ - możliwość „monitorowania uwagi“ („śledzenie uwagi“) jest
12 months after the end of the course.
wyłączona.
W rozumieniu artykułu 22 RODO nie ma tu zastosowania zautomatyzowanego
Existing software - in the tools of "online meetings" as well as in the "Live podejmowania decyzji.
webinar" - possibility "Attention tracking" ("attention tracking") is disabled.
Podstawa prawna przetwarzania danych
According to article 22 GDPR, automated decision-making does not apply
Podstawa prawna przetwarzania danych podczas "spotkań online" Art. 6 ust.
1 lit. b) RODO (realizacja umowy) - o ile spotkania odbywają się w ramach
Regulaminu lub zawartych umów z podmiotami trzecimi.
Legal basis for data processing
Legal basis for data processing during "online meetings" Art. 6 ust. 1 lit. b) W przypadku braku stosunku wynikającego z Regulaminu lub odrębnej
GDPR (contract performance) - provided that the meetings are held under umowy, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Również w tym
the Regulations or concluded agreements with third parties
przypadku jesteśmy zainteresowani efektywną realizacją "spotkań online".
In the absence of a relationship resulting from the Regulations or a
separate agreement, the legal basis is Art. 6 paragraph 1 lit. f) GDPR. Also in
this case, we are interested in the effective implementation of "online

meetings"
Recipient / Data Transmission
As a rule, personal data processed in connection with participation in
"online meetings" will not be transferred to third parties if they are not
intended to be forwarded. Please note that the content of "meetings online
“as well as from in-person meetings, are often used to convey information
to clients to interested parties or third parties and are therefore intended
to be passed on.

Odbiorca/Przekazywanie danych
Dane osobowe, przetwarzane w związku z udziałem w „spotkaniach online“
nie są przekazywane z zasady osobom trzecim, jeśli nie są przeznaczone do
w/w przekazywania. Zwracamy jednak uwagę, że treści „spotkań online“ jak
również z osobistych spotkań, służą często właśnie do przekazywania
informacji klientom, zainteresowanym stronom lub osobom trzecim, a zatem
są przeznaczone do przekazywania dalej.

Other recipients: The "live webinar" service provider obtains the necessary Inni odbiorcy: Podmiot świadczący usługi "live webinar" uzyskuje niezbędną
knowledge about the above-mentioned data, if it is provided for in our data wiedzę o wyżej wymienionych danych, o ile jest to przewidziane w naszej
processing agreement with RTC Lab sp.z o.o.
umowie o przetwarzaniu danych z RTC Lab sp. z o.o..
Data processing outside the European Union
" Live webinar "is a service provided by a provider from Poland due to the
location of the servers suppliers, the processing of personal data also takes
place in a third country. With the "Live webinar " provider we have
concluded an order fulfillment contract that meets the requirements of
Article 28 of the GDPR.
An appropriate level of data protection is guaranteed by concluding the
so-called standard clauses EU contracts.

Przetwarzanie danych poza Unią Europejską
"Live webinar" jest usługą świadczoną przez dostawcę z Polski przy czym z
uwagi na lokalizację serwerów dostawców, przetwarzanie danych osobowych
odbywa się za również w państwie trzecim. Z dostawcą "Live webinar"
zawarliśmy umowę o realizację zamówienia, spełniającą wymogi art. 28
RODO.
Odpowiedni poziom ochrony danych jest gwarantowany przez zawarcie tzw.
standardowych klauzul umownych UE.

XVIII. The rules of updating the document.

XVIII. Zasady aktualizacji dokumentu.

1. In accordance with the needs, the rules of conducted activity and
the changes in legislation, we will update the Privacy Statement
with suitable provisions.

1. Stosownie do potrzeb, zasad prowadzonej działalności oraz zmian w
przepisach prawa będziemy aktualizować Politykę Prywatności o
odpowiednie zapisy.

2. We will inform persons visiting our web pages about any changes
by posting appropriate information on the page of our Privacy
Policy. Additionally, in case of significant changes connected to the

2. O wszelkich zmianach będziemy informować osoby odwiedzające
nasze strony WWW poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji
na stronie niniejszej Polityki Prywatności. Dodatkowo, w przypadku

protection of privacy and the protection of personal data, we might
send additional information to the specified email address or ask
you again to accept the rules of processing the personal data and
the protection of privacy in connection to processing information
on the basis of cookies and other similar technologies.

istotnych zmian związanych z ochroną prywatności oraz ochroną
danych osobowych, możemy wysłać na wskazany adres e-mail
dodatkowe informacje lub wymagać od Ciebie ponownego
zaakceptowania zasad przetwarzania danych osobowych oraz ochrony
prywatności w związku z przetwarzaniem informacji na podstawie
cookies i innych podobnych technologii.

XXIX. Final provisions.

XXIX.Postanowienia końcowe.

The present Privacy Policy takes effect on the date of the 15th of April2021.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2021.

