Polityka prywatności i polityka cookies

Cel oraz podstawa przetwarzania Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych jest Grupa Netsprint sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
00-609, Aleja Armii Ludowej 26 (dalej “My”, “Grupa Netsprint” lub “spółka”).
Grupa Netsprint przetwarza dane osobowe, w których posiadanie weszliśmy w jeden z
poniższych sposobów:
a) wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych
przez Grupa Netsprint lub poprzez nabycie praw do bazy danych
administrowanej przez partnera handlowego Grupa Netsprint uwzględniającej
zgodę na przekazanie Grupa Netsprint Twoich danych osobowych;
b) wypełnienie formularza kontaktowego stronie internetowej Grupa Netsprint;
c) wejście na stronę internetową jednego z naszych partnerów, który w naszym
imieniu, za Twoją zgodą, umieścił pliki cookie w Twoim urządzeniu
końcowym;
d) zawarcie umowy z Grupa Netsprint lub wskazanie Ciebie jako osoby do
kontaktu ze strony naszego Klienta.
W przypadkach, o których mowa w lit. a), b) oraz d) powyżej przetwarzamy (w zależności od
konkretnego przypadku) twój adres email, nr telefonu, imię i nazwisko

oraz pozostałe

rodzaje danych, które zostały Nam podane przy wypełnianiu formularza/zawarciu umowy.
W przypadku, o którym mowa w lit. c) przetwarzamy dane zapisane w plikach cookie tj. dane
dotyczące Twoich zachowań stronach internetowych naszych Partnerów, w tym adres IP.
Dane, o których mowa w lit a), c) powyżej są przetwarzane w celach marketingowych
podmiotów

trzecich

zainteresowanych

reklamą

produktów

lub

usług

własnych

(Reklamodawcy). W ramach powyższego Twoje dane przetwarzane są w celach przesyłania
mailingu zawierającego informację handlową Reklamodawców, prezentowania reklam
internetowych oraz w celach profilowania polegającego na budowaniu profili konsumenckich
w oparciu o reakcje na dane treści marketingowe oraz zachowania na stronach
internetowych Reklamodawców. Profilowanie pozwala nam na dostosowywanie treści

reklamowych do Twoich

indywidualnych zainteresowań tym samym pozwalając na

uniknięcie niechcianych treści reklamowych. Podstawą prawną ww. operacji przetwarzania
jest Twoja zgoda.
Dane zebrane w sposób, o którym mowa w pkt. b) powyżej przetwarzane są w celu realizacji
żądanego przez Ciebie kontaktu.
W sytuacji, w której łączy Cię z nami umowa Twoje dane przetwarzamy w celu jej realizacji.
W sytuacji, w której jesteś przedstawicielem naszego Klienta Twoje dane przetwarzamy, na
podstawie naszego uzasadnianego interesu opierającego się na potrzebie kontaktu w celu
realizacji umowy z naszym Klientem.

Ponadto Administrator na podstawie zgody lub swojego uzasadnionego interesu,
opierającego się na celach analitycznych oraz celach niezbędnych do realizacji kampanii
reklamowych może przekazywać Twoje dane osobowe do podmiotów określonych w
zakładce Odbiorcy Danych niniejszej polityki prywatności.

Polityka cookies
Grupa Netsprint Sp. z o.o. w niektórych przypadkach może używać w swojej działalności
plików zwanych cookies w celu dostosowania naszych usług oraz treści zamieszczonych na
stronie do Twoich indywidualnych potrzeb oraz w celach określonych zakładce: „Cel oraz
podstawa przetwarzania Danych Osobowych”. Masz prawo wyłączyć na swoim komputerze
funkcje przyjmowania cookies. W takim przypadku utracisz możliwość korzystania z
niektórych funkcjonalności dostępnych w naszym serwisie oraz ograniczy to możliwość
przedstawiania Ci treści reklamowych dopasowanych do Twoich zainteresowań.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj

zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz zawartych w nim identyfikator jest Grupa Netsprint sp. z o.o., Aleja Armii
Ludowej 26, 00-609 Warszawa. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f
RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora).
Przysługuje ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienie skargi do
organu nadzorczego. W celu skorzystania z przysługujących praw skontaktuj się z
Inspektorem Ochrony Danych – Jakub Borkowski – iodo@netsprint.eu
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a. dostosowania zawartości stron internetowych
Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w
szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b. tworzenia
statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c. utrzymanie sesji
Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej
podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
wylogowania,

opuszczenia

strony

internetowej

lub

wyłączenia

oprogramowania

(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies: a.
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
w ramach Serwisu; b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.
wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; c.
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania
zestron internetowych Serwisu; d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie”
wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w

zakresie wybranego języka lub regionu,z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.; e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie
Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach

przeglądarki

internetowej

bądź

informować

o

ich

każdorazowym

zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
reklamodawców oraz partnerów.

Okres przetwarzania danych Użytkowników.
Twoje dane będą przetwarzane:
a) przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w zakładce: „Cel oraz
podstawa przetwarzania Danych Osobowych”;
b)

do momentu skorzystania przez Ciebie z praw wymienionych poniżej w zakładce
„Prawa Użytkowników”, chyba że prawo zezwala na dłuższe przetwarzanie danych
osobowych np. w celach archiwizacji lub obrony/dochodzenia roszczeń.

c) w przypadku, gdy jesteś naszym Klientem lub przedstawicielem Klienta – do
momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z umowy, chyba że prawo zezwala na
dłuższe przetwarzanie danych osobowych np. w celach archiwizacji;

Baza Danych
Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników i Klientów jest zabezpieczony
przed dostępem osób nieupoważnionych w sposób adekwatny do celów przetwarzania
danych osobowych i zagrożeń.
Spółka przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz danych powierzonych przez
naszych Klientów, stosuje uznane międzynarodowe standardy, dobre praktyki oraz
zabezpieczenia wymagane przepisami prawa adekwatne do ryzyk i celów przetwarzania
tych danych.

Odbiorcy Danych
Odbiorcą Twoich danych są następujące kategorie podmiotów:
●

Reklamodawcy oraz

podmioty organizujące kampanie reklamowe na rzecz

Reklamodawców (domy mediowe i sieci reklamowe),
●

nasi partnerzy technologiczni czyli podmioty które świadczą dla nas usługi takie jak
hosting, wysyłka e-maili, wysyłka wiadomości sms oraz świadczą dla nas usługi
rozwoju i pielęgnacji oprogramowania;

Przekazywanie danych do państw trzecich
W zakresie, o którym mowa w powyżej, Twoich dane osobowe, mogą być przekazywane do
odbiorców, których siedziby znajdują się poza Europejską Strefą Gospodarczą. W
przypadku, w którym dane przekazywane są do USA lub jakiegokolwiek innego Państwa, w
stosunku do którego wydana została decyzja Komisji Europejskiej o stwierdzeniu
odpowiedniego stopnia ochrony, Twoich dane osobowe chronione są na poziomie prawa
UE. W pozostałych przypadkach Twoich dane osobowe przekazywane są na podstawie
zastosowania w umowach standardowych klauzul ochrony danych UE.

Prawa użytkowników
Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych:
jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzać Twoje dane, możesz
żądać, abyśmy je usunęli;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich
przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli:

●

Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat;

●

Twoim zdaniem przetwarzamy je bezpodstawnie, lecz zamiast skorzystania z prawa do
ich usunięcia żądasz ograniczenia przetwarzania do uzgodnionych z Tobą działań;

●

Są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

●

Żądasz ograniczenia przetwarzania do czasu rozpatrzenia przez nas wniesionego przez
Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym prawo sprzeciwu
wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;
f) prawo do przenoszenia danych:
masz prawo otrzymać od nas w Twoje dane osobowe w pliku zapisanym w formacie
umożliwiającym jego uniwersalne odtworzenie. Możesz też zlecić nam przesłanie tych
danych bezpośrednio innemu administratorowi;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej
sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego

organu nadzorczego;
h) prawo

do

cofnięcia

zgody

na

przetwarzanie

danych

osobowych:

w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które
przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej
wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres E-mail: iod@netsprint.eu

Zmiany w Polityce Prywatności
Zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne
czynniki mogą wpłynąć na zmiany w Polityce Ochrony Prywatności. Grupa Netsprint.
deklaruje przestrzeganie w/w zasad, jednak zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w niniejszej Polityce Prywatności.

Kontakt
Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy kierować do
Inspektora Ochrony Danych Grupy Netsprint
Jakub Borkowski
e-mail: iod@leadr.pl
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Grupa Netsprint Sp. z o.o., Aleja
Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.

