POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejszy dokument jest integralną częścią Regulaminu. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z
warunkami Polityki Prywatności i akceptuje jej warunki.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych, jest firma

Jak możesz skontaktować się z Administratorem?
W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz kontaktować się przy pomocy poczty elektronicznej: biuro obiektywnia.pl

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Ze względu na to, że Serwis obiektywnia.pl jest katalogiem firm, dane zbierane przez Serwis mogą, ale nie muszą być danymi
osobowymi w rozumieniu 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.
Dokładamy jednak należytej staranności, aby wszystkie dane gromadzone w Serwisie, bez względu na ich rodzaj, były przetwarzane
na wysokim poziomie bezpieczeństwa i zgodnie z prawem.
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce
na zabezpieczonych serwerach.
Na stronie używany jest bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
Żeby jak najlepiej zobrazować sposób przetwarzania danych, wszystkie informacje przedstawiliśmy w czytelnych tabelach.
Opisaliśmy tam rodzaj zbieranych danych, podstawowe cele ich przetwarzania, okres przechowywania oraz podstawy prawne.
Musisz jednak pamiętać, że do danych zaprezentowanych w tabelach, istnieją uzupełnienia oraz wyłączenia opisane na stronie 3 i 4.
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Dane zbierane w „Formularzu rejestracyjnym” https://obiektywnia.pl/rejestracja
(1) Adres e-mail i Login
Rodzaj danych

Cel przetwarzania

Okres przechowywania

Podstawa prawna
przetwarzania

Utworzenie Konta oraz jego
zarządzenie
Zawarcie Umowy
Realizacja warunków Umowy
Rozpatrywanie reklamacji i
innych zgłoszeń
(1) Adres e-mail i Login

Cały okres trwania Umowy
lub zgodnie z wyłączeniami

Przesyłanie wiadomości
elektronicznych z informacjami
dotyczącymi działalności
Serwisu, niezbędnymi w celu
prawidłowego wykonywania
Usługi

Artykuł 6, punkt 1. b)
Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r.

Przesyłanie wiadomości
systemowych np.
przypomnienie hasła
Jeśli na stronie dostępna jest opcja logowania za pomocą Konta Google / Facebook, to zainicjowanie tej czynności jest
równoznaczne z Rejestracją w Serwisie i ma takie same skutki jak Rejestracja za pomocą Formularza rejestracyjnego. Adres e-mail
jest w takim przypadku automatycznie pobierany (za Twoją zgodą) z konta Google / Facebook.

Dane zbierane w „Formularzu kontaktowym” https://obiektywnia.pl/kontakt
(1) Adres e-mail oraz Imię lub Pseudonim

Rodzaj danych

(1) Adres e-mail oraz Imię lub
Pseudonim

Cel przetwarzania

Okres przechowywania
30 dni od zakończenia
korespondencji lub do
momentu rozwiązania
przedmiotowego problemu

Przesyłanie odpowiedzi na
korespondencję

Do momentu wycofania
zgody*

Rozwiązywanie
przedmiotowego problemu

Podstawa prawna
przetwarzania

Artykuł 6, punkt 1. a)
Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r.

lub zgodnie z wyłączeniami
* Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych określonych w tabeli powyżej, musisz na adres e-mail biuro obiektywnia.pl
wysłać wiadomość o treści „wycofuję zgodę na przetwarzanie danych z formularza kontaktowego”. Wiadomość musi zostać wysłana
z Twojej poczty, z adresu e-mail, który chcesz wycofać z przetwarzania.
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Dane zbierane w „Formularzu dodawania/edycji firmy” https://obiektywnia.pl/dodaj-firme / edycja
(1) Nazwa firmy, Adres, NIP, Numer telefonu / Login komunikatora Skype, Adres strony internetowej, Link do profilu Facebook,
Instagram, YouTube, Vimeo, Zdjęcia, Filmy
(2) Adres e-mail

Rodzaj danych
(1) Nazwa firmy, adres, NIP,
Numer telefonu / Login
komunikatora Skype, Adres
strony internetowej, Link do
profilu Facebook, Instagram,
YouTube, Vimeo, Zdjęcia, Filmy

Cel przetwarzania

Okres przechowywania

Publiczna prezentacja firmy w
Serwisie

Do momentu usunięcia Firmy z
Katalogu

Realizacja warunków Umowy

lub zgodnie z wyłączeniami

Weryfikacja podmiotu przez
Administratora

Podstawa prawna
przetwarzania
Artykuł 6, punkt 1. b)
Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r.

(Opcjonalnie) publiczna
prezentacja firmy w Serwisie

(2) Adres e-mail

Przesyłanie wiadomości
Do momentu usunięcia Firmy z
systemowych np. informacja o
Katalogu
edycji firmy
lub zgodnie z wyłączeniami

Realizacja warunków Umowy

Artykuł 6, punkt 1. b)
Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r.

Weryfikacja podmiotu przez
Administratora

UWAGA! „Formularz dodawania/edycji firmy” służy do ogólnodostępnej prezentacji swojej działalności. Wszystkie dane, które
uzupełnisz i zatwierdzisz w tym formularzu, będą widoczne publicznie! Wyjątek stanowi pole „adres e-mail”, przy którym sam
decydujesz czy chcesz, aby Twój adres e-mail był jawny czy też nie.
Musisz wziąć pod uwagę to, że upublicznione dane mogą być przetwarzane przez inne osoby czy chociażby przez wyszukiwarki
internetowe w sposób niezależny od nas. Na Twoją skrzynkę e-mail mogą też trafiać niechciane wiadomości od osób, które znalazły
adres na stronie. Udostępnione dane nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności.

Czy musisz nam podawać swoje dane? Jak są konsekwencje niepodania danych?
Dane, które zbieramy, są niezbędne w celu podjęcia określonych działań opisanych w tabelach np. w celu zawarcia Umowy czy
odpowiedzi na zgłoszenie w formularzu kontaktowym. Niepodanie danych uniemożliwi nam realizację tych celów.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?
Główne i podstawowe cele opisaliśmy w tabelach powyżej. Oprócz nich istnieją jednak uzupełnienia, takie jak:
•
prowadzenie analiz statystycznych
•
monitorowanie zachowań na stronie w celu zwiększania wygody użytkowników
•
w celach archiwalnych
•
na potrzeby wymagane przez prawo np. postępowania sądowe
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Komu przekazujemy Twoje dane?
Nie przekazujemy nikomu Twoich danych oprócz sytuacji czysto technicznych, czyli podmiotom związanych z przechowywaniem,
łączeniem i analizowaniem danych np. firmie H88 S.A. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, która jest spółką świadczącą
usługi hostingowe. Wynajmujemy od tej firmy serwery, na których prowadzimy Serwis i przetwarzamy dane osobowe.
Nie sprzedajemy nikomu Twoich danych. Wykorzystujemy je tylko my w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.
Pamiętaj jednak, że wszystkie dane wprowadzone i zatwierdzone w „Formularzu dodawania/edycji firmy” są automatycznie
udostępniane publicznie. Każda osoba korzystająca ze strony będzie miała do nich wgląd i będzie mogła je wykorzystywać.
Mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np.
organom ścigania).

Jakie są Twoje uprawnienia?
Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia.
W każdym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu
wycofania zgody.
Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza obowiązujące
przepisy. Zgłoszenie możesz wysłać na adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?
(podpunkt ten wyjaśnia określenia „wyłączenia” umieszczone w tabelach)
Okresy przechowywania uzależnione są od rodzaju danych i trwają najczęściej przez czas obowiązywania Umowy. Wszystkie
szczegóły, z podziałem na kategorie danych, dostępne są w tabelach na poprzednich stronach. W niektórych przypadkach mamy
prawo przetwarzać Twoje dane osobowe pomimo wzniesienia sprzeciwu lub także dłużej niż zostało to określone, w następujących
przypadkach:
–
jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych
–
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
–
do celów archiwalnych, jeśli jest to niezbędne

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Tak, Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do firmy Google LLC w oparciu o odpowiednie
zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję
Europejską. Mowa tutaj głównie o dane używane w celach statystycznych.
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Informacja o plikach cookies i innych danych systemowych
Serwis obiektywnia.pl korzysta z plików cookies. Są to tzw. "ciasteczka" stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które Serwis wysyła do przeglądarki odbiorcy i które przeglądarka wysyła z powrotem do Serwisu przy kolejnych wejściach
na stronę.
Pliki cookies używamy głównie do takich celów jak utrzymywanie sesji logowania czy zapamiętywanie ustawień użytkownika.
Pliki cookies używane są za Twoją zgodą. Możesz w samodzielny sposób zarządzać ustawieniami plików cookies za pomocą swojej
przeglądarki np. usunąć pliki, zablokować pliki cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne w Serwisie lub ograniczyć dostępność niektórych opcji.
W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz swoją przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
| Internet Explorer | Chrome | Safari | Firefox | Opera | Android | Safari (iOS) | Windows Phone | Blackberry |
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zbieramy także informacje o adresach IP urządzeń oraz datach i
godzinach niektórych operacji. Numery IP mamy prawo przekazywać podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych
przepisów prawa (np. organom ścigania).
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