
 

 

Klauzula Informacyjna 

Użytkownicy strony WWW 

Information clause 

Website users 

Informacje o Administratorze Danych Osobowych. 

Administratorem Danych Osobowych są Fundacja Infoshare z siedzibą: ul.         
Grunwaldzka 472 B, 80-309 Gdańsk, KRS 0000374384, NIP: 9571047732, 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 oraz Organizatorzy Konferencji. 

Możesz się z nami skontaktować wysyłając korespondencję na adres naszej siedziby:           

Infoshare sp. z o.o; al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdańsk; Polska 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/ 

Information on Personal Data Controller. 

The Personal Data Controller are Infoshare Foundation based in Olivia Business           
Centre, Grunwaldzka 472 B Street, 80-309 Gdańsk, KRS number: 0000374384, NIP:           
9571047732; 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         
Controller and Conference Organizers. 

You can contact us via our registered office’s postal address: Infoshare Sp. z o.o.; al.               
Grunwaldzka 472 B, 80-309 Gdańsk, Poland or by sending an email to            
contact@infoshare.pl or any other email address indicated on our webpage:           
https://infoshare.pl/about/contact/ 

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych. 

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Łukasz Kołodziejczyk. W temacie         

zagadnień dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Infoshare sp. z o.o i           

Fundację Infoshare możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych          

przesyłając email na adres e-mail: iod@infoshare.pl lub przesyłając odpowiednio         

zaadresowaną korespondencję na adres naszej siedziby: Infoshare sp. z o.o ;           

Inspektor Ochrony Danych; al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdańsk; Polska 

Information on Personal Data Inspector. 

Łukasz Kołodziejczyk is our Personal Data Inspector. On the subject of the issues             
concerning processing of personal data by Infoshare Sp. z o.o. and Infoshare            
Foundation, you can contact with our Personal Data Inspector by sending an email             
to iod@infoshare.pl or via our registered office’s postal address: Infoshare Sp. z o.o.             
; Personal Data Inspector; al. Grunwaldzka 472 B, 80-309 Gdańsk, Poland 
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Informacje o celach, podstawach prawnych i okresie przetwarzania danych         

osobowy. 

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA 
PRZETWARZANIA 

OKRES PRZETWARZANIA 

Działania marketingowe. Prawnie uzasadniony interes 
(art. 6(1)(f) RODO) w związku 
z prowadzeniem 
działalności marketingowej. 

 Do czasu zgłoszenia żądania 
usunięcia danych. 

Badania statystyczne i 
analityczne. 

Prawnie uzasadniony interes 
(art. 6(1)(f) RODO) w związku 
z prowadzeniem 
działalności marketingowej. 

Do czasu zgłoszenia żądania 
usunięcia danych. 

 

Information on aims, legal basis and the period of personal data processing. 

 

PURPOSE OF 
PROCESSING 

PROCESSING LEGAL 
BASIS 

PROCESSING PERIOD 

Marketing        activities Legally justified interest 
(art 6(1)(f) GDPR) 
consisting in the 
marketing activity. 

Until date removal 
demand submission. 

Statistical surveys Legally justified interest 
(art 6(1)(f) GDPR) 
consisting in the 
marketing activity. 

Until date removal 
demand submission. 

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych. 

Dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: 
- upoważnionym pracownikom i współpracownikom Współadministratorów; 

- podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz Współadministratorów,       
w tym: usługi prawne, informatyczne, marketingowe, statystyczne,       
analityczne oraz Inspektorowi Ochrony Danych.  

Dane będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane jedynie w          
takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na rzecz            
Współadministratorów. 

Information on personal data recipients. 

The personal data might be disclosed to the following categories of recipients: 
- authorised employees and associates of Joint Controllers.; 

- entities conducting selected services for Joint Controllers, including: legal, IT          
and communication services as well as the Data Protection Officer. 

The data will only be disclosed to trusted recipients and processed particularly to an              

extent required to provide services for Joint Controllers. 

 



 

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu, w         

odniesieniu do tych danych, następujące prawa: 

- prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, o ile prawo do uzyskania             

kopii nie wpłynie niekorzystnie na prawa i wolności innych osób; 

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są niepoprawne; 

- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych          

nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu           

prawa i nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

- prawo do odwołania zgody, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa         

się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem            

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na         

szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane w związku z           

realizacją prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów;  

- prawo do ograniczenia przetwarzania; 

- prawo do przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w sposób        

zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy; 

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu           

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

Information on exercising the right of personal data subject. 

You are enjoying the following rights with regard to processing personal data in             
respect of this data: 

- the right to access data and to receive its copy unless the right to obtain the                

copy negatively affects rights and freedoms of different persons; 

-  the right to rectify (correct) the data if it is incorrect; 

- the right to remove personal data in case the data is not processed to fulfil               

the obligation stemming from the legislation and is not necessary to           

determine, pursuit or defence of claims; 

- the right to withdrawal of consent if the personal data processing is taking             

place on the basis of a consent. Withdrawing of consent does not affect the              

lawfulness of processing based on consent before its withdrawal; 

- the right to objection to processing data due to your particular situation in             

cases where the data is processed in connection to the realisation of the             

legitimate interest of Joint Controllers.; 

- the right to restrict processing; 

- the right to transfer personal data processed automatically on the basis of a             

consent or an agreement; 

- the right to make a complaint to the supervisory authority, i.e. to the             

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

Warsaw; 

 



 

Informacje o obowiązku podania danych. 

Korzystanie ze stron WWW Infoshare.pl nie wymaga podania danych osobowych. 

Information on the obligation of data submission. 

Using infoshare.pl  websites does not require any personal data submission. 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym       

profilowaniu. 

Dane osobowe mogą służyć do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym          
do profilowania na podstawie informacji gromadzonych za pomocą plików Cookies i           
innych podobnych technologii. 

Information on automatic decision-making, including profiling. 

The personal data may be used for automatic decision making, including profiling            
that bases on information collected with Cookies and other similar technologies. 

Informacje o Cookies. 

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). 

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). 

Na naszych stronach WWW możemy umieszczać fragmenty kodów narzędzi         

analitycznych dostarczanych przez innych dostawców, które umożliwiają 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. 

Information on Cookies. 

Cookies is a technology that records the data and collects them from the devices              
that you use to access our websites, using our solutions, tools and services which are               
accessible with the web browsers or reading emails (including graphical elements)           
linked to the websites. 

Besides Cookies, we and our tools and services providers use other available            
technologies that allow for recording the data in your system/web browser in            
relevant data storages (Session Storage, Local Storage, IndexedDB). 

On our websites, we can post pieces of analytical tools’ codes that are delivered by               
other suppliers. Those tools allow us to record Cookies in those services’ domains.             
Such solutions are used for monitoring our websites’ and services’ quality and            
performance and to monitor users’ behaviours. 

 



 

Rodzaj cookies i innych technologii stosowanych na naszych stronach WWW. 

Poniżej przedstawiamy opis rodzajów cookies oraz podobnych technologii. 

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. 

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. 

Types of Cookies and other technologies used on our websites. 

Below we present the description of the types of Cookies and similar technologies.  

TYPE OF TECHNOLOGY DESCRIPTION OF APPLICATION 

Session Cookies  session cookies are created every time in the system - user's           
browser after creating a user's session - including connecting the          
web browser with the user. 

Session cookies expiry after ending the user session - e.g. closing           
the web browser window. Information in the session cookies are          
automatically deleted in that case 

Permanent cookies Permanent cookies are created in the system - the user's browser           
after the first visit to a given website or a specific action. 

Permanent cookies, unlike session cookies, are not deleted when         
the user's session ends. Permanent cookies are deleted by the          
user's browser automatically after a specified time. They can also          
be manually deleted by the user. 

Session Storage A data warehouse that is equivalent to Cookies, but with a much            
larger data capacity (Cookies have restrictions regarding the        
amount and amount of data they can contain). 

Information from the Session Storage browser store is saved and          
read only on the explicit server request sent to the user's web            
browser. The data collected in the Session Storage is deleted          
similarly to session cookies after closing the browser window. 

 



 

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. 

Web Beakon Web Beacon. zwany również znacznikiem pikselowym lub       
pixe-gifem to mały plik graficzny o rozmiarze zaledwie jednego         
piksela, który jest pobierany przez komputer Użytkownika w        
wyniku otwarcia danej strony WWW, za pośrednictwem aplikacji,        
reklamy czy wiadomości e-mail. Znaczniki pikselowe mogą być        
wykorzystywane, aby pozyskiwać dane dotyczące Twojego      
urządzenia, takie jak informacje o jego rodzaju, systemie        
operacyjnym, adresie IP i terminie odwiedzin. Są one także         
używane do obsługi i odczytywania plików cookies w Twojej         
przeglądarce. 

 

Wykorzystujemy pliki cookies oraz podobne technologie, żeby poprawić efektywność         
naszych stron WWW i oferowanych usług społeczeństwa informatycznego i         

Local Storage A data warehouse to which information is stored, which is stored           
permanently in the user's system / web browser until it is deleted. 

The data stored in the Local Storage is not automatically available           
by the web server presenting the given page, but by the           
appropriate scripts (java script, flash) placed on the given page or           
sent to the user's browser from other web servers (e.g. by placing a             
piece of code from another web server - social icons Facebook,           
Twitter, Google). 

IndexedDB A data storage that is an internal database of a web browser used             
to store large amounts of data. This storage allows you to store            
data in a structured form and as files. 

The data is stored in the form of objects to which access is limited              
only to relevant data sources - domains or subdomains from which           
they were saved 

Web Beakon Web Beacon, also called a pixel tag or pixe-gif, is a small graphic file              
with a size of only one pixel, which is downloaded by the User's             
computer as a result of opening a given web page, via an            
application, advertisement or e-mail. Pixel tags can be used to          
obtain data about your device, such as information about its type,           
operating system, IP address and date of visit. They are also used            
to operate and read cookies in your browser. 

 

We use cookies and similar technologies to improve the efficiency of our websites             
and IT society services offered, and offer our clients a more refined product offer              
tailored to expectations and preferences. 

Analysis of data that is saved in the analytical systems we use based on the use of                 
cookies and similar technologies shows us which content is most interesting for            
visitors to our websites. 

 



 

zaproponować naszym Klientom bardziej dopracowaną i dostosowaną do oczekiwań i          
preferencji ofertę produktową. 

Analiza danych, jakie zapisują się w wykorzystywanych przez nas systemach          
analitycznych oparciu o korzystanie z plików cookies i podobnych technologii          
pokazuje nam, które treści są dla osób odwiedzających nasze strony WWW           
najciekawsze. 

Jednocześnie, korzystanie z anonimowych plików cookies i podobnych technologii         
pozwala nam przedstawić lepsze treści, bez konieczności wysyłania ankiet i          
prowadzenia działań metodą prób i błędów czy testów wyboru. 

Dzięki stosowaniu technologii cookies oraz podobnych technologii jesteśmy w stanie          
określić, co powinniśmy poprawić i jakich elementów na naszych stronach WWW           
unikać, dzięki czemu nasze strony WWW są bardziej przyjazne. 

At the same time, the use of anonymous cookies and similar technologies allows us              
to provide better content, without the need to send surveys and conduct trial and              
error or selection tests. 

Thanks to the use of cookies and similar technologies, we are able to determine              
what we should improve and what elements on our websites should be avoided,             
making our websites more friendly. 

 

 

 

 

Cel wykorzystania cookies i innych technologii. 

Poniżej w sposób szczegółowy opisujemy cele wykorzystania poszczególnych        

technologii. 

CEL STOSOWANIA RODZAJ TECHNOLOGII ZAKRES STOSOWANIA 

Analityka i statystyka Cookies 
Local Storage 
Session Storage 
IndexedDB 
Web Beacon 

Informacje przetwarzane w tych    
magazynach danych służą do    
prowadzenia analiz, opracowywania   
statystyk, monitorowania zachowania   
Użytkowników i Klientów w Serwisie i      
Usługach oraz prezentowania naszych    
reklam (w naszym Serwisie oraz na      
innych stronach obsługiwanych przez    
platformy marketingowe z których    
korzystamy), co zaś docelowo służy     
nam usprawnianiu Serwisu i Usług. 

The purpose of using cookies and other technologies. 

Below we describe in detail the objectives of using individual technologies. 

 

PURPOSE OF PROCESSING TYPE OF TECHNOLOGY SCOPE OF USAGE 

Analytics and statistics Cookies 
Local Storage 
Session Storage 
IndexedDB 
Web Beacon 

The data processed within those     
storages are used to carry out      
analyses, developing statistics,   
monitoring services users’ and    
customers’ behaviours and to    
provide advertisements (within   
our service and on other websites      
operated by marketing platforms    
used by us), that ultimately serves      
us to improve our services. 

 



 

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

Konfiguracja usługi Cookies 
Local Storage 

Informacje przetwarzane w tych    
magazynach danych służą do    
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. 

Ustawienia językowe  
interfejsów 

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

Reklama Cookies 
Web Beacon 

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

 

Większość przeglądarek internetowych pozwala nam blokować i usuwać wszystkie lub          
wybrane pliki cookies bezpośrednio z menu ustawień przeglądarek lub ustawić odpowiednie           
ostrzeżenia przed zapisaniem tych danych w systemie lub przeglądarce użytkownika. 

User’s authorisation Cookies The data processed within those     
storages serve us to perform     
authorisation of user within    
information system. With such    
data, we are able to verify users. 

Configuration of service Cookies 
Local Storage 

The data processed within those     
storages serve us to store     
preferred settings that you chose     
within services. With such data,     
we are able to record services’ and       
selected elements’ settings,   
websites’’ views. 

Language settings of   
interfaces 

Cookies The data processed within those     
storages serve us to store services’      
language settings that you chose.     
With such data, we are able to       
provide you with the proper     
language version of the services. 

Advertisements Cookies 
Web Beacon 

The data processed within those     
storages serve us to provide users      
and customers with general    
advertisements and to adjust their     
preferences. 

 

Majority of web browsers allow us to block and remove all or chosen Cookies straight from                

the web browsers’ settings menu or to set appropriate warnings before saving this data in               

the system or user’s web browser. 

It should be noted that any settings’ changes which limit the usage of Cookies may influence                

some our websites’ features e.g. may prevent authorisation and authentication (logging on            

user’s account). Remaining those settings means the acceptance for using Cookies. 

 



 

Należy zauważyć, że wszelkie zmiany ustawień, które ograniczają użycie plików cookies,           
mogą mieć wpływ na niektóre funkcje naszych stron internetowych, np. może uniemożliwić            
autoryzację i uwierzytelnianie (logowanie do konta użytkownika). Pozostawienie tych         
ustawień oznaczają akceptację korzystania z plików cookies. 

Przy każdej pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej korzystając z określonego           
urządzenia lub przeglądarki internetowej, informujemy go o gromadzeniu i przetwarzaniu          
danych za pomocą plików cookies lub innych podobnych technologii. 

Whenever the user of our websites visits them for the first time, using a particular device or                 

web browser, we provide them with information about collecting and processing data using             

Cookies or other similar technologies. 

Zmiana ustawień Cookies. 

W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie plików           
cookies lub innych podobnych technologii, należy zmienić ustawienia w przeglądarce. 
Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach: 
 
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl-PL 

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 

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 Internet Explorer: 
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-inter
net-explorer 

Cookies settings change. 

If our websites’ users are not interested in automatic personal data processing based on              

Cookies or other similar technologies, they are advised to change their web browser’s             

settings.  

Cookies settings can be changed in the most popular web browsers: 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl-PL 

Mozilla Firefox: 
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C
4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek 

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

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 Internet Explorer: 
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-inte
rnet-explorer 

 



 

Lista usług zaufanych Partnerów. 

Aktualna lista usług naszych zaufanych Partnerów i Dostawców usług, 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. 

USŁUGA ADRES WWW POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Google Analytics https://analytics.google.co
m/ 

https://policies.google.com/privac
y 

Google Marketing 
Platform 

https://marketingplatform.
google.com/ 

https://policies.google.com/privac
y 

Sales Manago https://www.salesmanago.
pl/ 

https://www.salesmanago.pl/mar
keting-automation/polityka_antys
pamowa_salesmanago_marketing
_automation.htm 

HotJar https://www.hotjar.com/ https://www.hotjar.com/legal/poli
cies/privacy 

Facebook https://www.facebook.com
/ 

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

The list of trusted partners. 

The list of current trusted Partners and Providers of services, whose scripts are used              

on our websites to record the data in Cookies and other data storages that we may                

disclose your personal data in accordance with providing services. 

 

SERVICE WEBSITE PRIVACY STATEMENT 

Google Analytics https://analytics.googl
e.com/ 

https://policies.google.com/privacy 

Google Marketing  
Platform 

https://marketingplatf
orm.google.com/ 

https://policies.google.com/privacy 

Sales Manago https://www.salesman
ago.pl/ 

https://www.salesmanago.pl/marketing
-automation/polityka_antyspamowa_sal
esmanago_marketing_automation.htm 

HotJar https://www.hotjar.co
m/ 

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

Facebook https://www.facebook
.com/ 

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

 



 

YouTube https://www.youtube.com/ https://www.youtube.com/yt/abo
ut/policies/ 

 

YouTube https://www.youtube.
com/ 

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

 

Informacje o przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Dane osobowe gromadzone automatycznie, w związku z korzystaniem z naszych stron           
WWW, na podstawie plików Cookies i innych podobnych technologii będą          
przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Europejski w związku z            
korzystaniem z narzędzi dostawców usług analitycznych i marketingowych. 

Information on personal data disclosure outside the European Economic         

Area. 

The personal data obtained by automatic means in connection with using our            
websites, based on Cookies and other similar technologies will be disclosed to third             
countries i.e. outside the European Economic Area due to using the tools provided             
by analytics and marketing tools’ suppliers.  

 

 


