POLITYKA PRYWATNOŚCI CRYPTON DIGITAL, SE
Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką”) zawiera informacje dotyczące
przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę CRYPTON DIGITAL, SE, z siedzibą pod
adresem: Staré Grunty 18, 841 04 Bratysława, REGON: 51 051 435, wpisaną do rejestru handlowego
Sądu Rejonowego Bratysława I, wydział: Po, sygn.: 4211/B (zwaną dalej „Administratorem”), które
odbywa się na stronach internetowych https://crypton.digital i https://hodlx.digital, na profilach
Administratora w serwisach społecznościowych oraz podczas świadczenia usług i organizowania
wydarzeń przez Administratora.
Za pośrednictwem niniejszej Polityki Administrator informuje, dlaczego i w jaki sposób
przetwarzane są Twoje dane osobowe, jak długo Administrator je przechowuje i jakie
przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, jak również
udziela innych istotnych informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych.
Za pośrednictwem niniejszej Polityki Administrator realizuje obowiązek informacyjny wobec
wszystkich osób, których dotyczą dane, zarówno gdy dane osobowe zostały pozyskane
bezpośrednio od osoby, której dotyczą dane, jak i z innego źródła.
Administrator przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej
„Rozporządzeniem”), ustawą nr 18/2018 Zb. U. o ochronie danych osobowych i o zmianie
niektórych ustaw (zwaną dalej „Ustawą”), ewentualnie innymi przepisami o ochronie danych
osobowych (zwanymi dalej „Przepisami o Ochronie Danych Osobowych”).
Ochrona Twoich danych osobowych jest jednym z naszych priorytetów, dlatego w niniejszym
dokumencie w sposób przejrzysty informujemy o przetwarzaniu danych osobowych oraz o Twoich
prawach, z których możesz skorzystać jako osoba, której dane dotyczą. Jednocześnie w niniejszym
dokumencie znajdziesz informacje, w jakich celach są przetwarzane dane osobowe, jakie dane
osobowe lub rodzaje danych osobowych przetwarzamy, na jakiej podstawie prawnej, komu
przekazujemy Twoje dane osobowe itp.
W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można kontaktować się z
Administratorem pod adresem: CRYPTON DIGITAL, SE, Staré Grunty 18, 841 04 Bratysława lub
pod adresem e-mail: dpo@crypton.digital. Administrator nie wyznaczył osoby odpowiedzialnej za
przetwarzanie i ochronę danych osobowych.
1. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
Administrator przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z zasadą minimalizacji – aby mógł
realizować zawarte umowy, obowiązki prawne, przetwarzać dane osobowe, w przypadku których
ma prawnie uzasadniony interes, lub przetwarzać Twoje dane osobowe, na których przetworzenie
wyraziłeś/-aś zgodę. Administrator zawsze przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie
niezbędnym do realizacji określonego celu przetwarzania. Oznacza to, że Administrator nie żąda od
Ciebie danych osobowych, które nie są niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania.
Poszczególne kategorie danych osobowych, które Administrator przetwarza w określonych
celach, zostały zdefiniowane w poniższej tabeli celów.
2. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH
Administrator pozyskuje Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie jako osoby, której
dotyczą dane, gdy osobiście mu je udostępnisz (np. przy zawieraniu umowy – podczas rejestracji

na stronach Administratora, podczas identyfikacji i weryfikacji Twojej tożsamości zgodnie z
przepisami o ochronie przed legalizacją dochodów pochodzących z działalności przestępczej lub
podczas odwiedzania strony internetowej Administratora). W niektórych przypadkach, zwłaszcza
gdy umowę z Administratorem zawiera firma lub inny podmiot, którego jesteś
przedstawicielem lub osobą kontaktową, źródłem Twoich danych osobowych jest ten podmiot.
3. CELE, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA I OKRES PRZECHOWYWANIA
Administrator przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w uzasadnionych celach, przez
ograniczony czas i z zachowaniem maksymalnego możliwego poziomu bezpieczeństwa.
Administrator przetwarza dane osobowe tylko wtedy, gdy istnieje podstawa prawna do ich
przetwarzania, zatem są przetwarzane zgodnie z zasadą legalności. Administrator zawsze
przechowuje dane osobowe zgodnie z zasadą minimalizacji. Oznacza to, że przetwarza dane
osobowe wyłącznie przez okres, w którym ich przechowywanie jest niezbędne. Po tym okresie
Administrator usunie dane osobowe, chyba że przepisy stanowią inaczej.
Konkretne cele przetwarzania, podstawy prawne oraz okres przechowywania Twoich danych
osobowych w zależności od konkretnego celu przetwarzania przedstawia poniższa tabela. Bardziej
szczegółowych informacji na temat okresu przechowywania Twoich danych osobowych
Administrator udziela w odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Cele

Kategorie osób,
których dotyczą
dane

Podstawa prawna

Kategorie danych
osobowych

Okres
przechowywania

Przetwarzanie
dokumentów księgowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia
przetwarzanie danych
osobowych
odbywa
się
w
ramach
wypełniania
obowiązku prawnego
(Ustawa nr 431/2002
Zb.
U.
o
rachunkowości
z
późniejszymi
zmianami, Ustawa nr
595/2003 Zb. U. o
podatku dochodowym
z
późniejszymi
zmianami, Ustawa nr
222/2004 Zb. U. o
podatku od towarów i
usług z późniejszymi
zmianami)

osoby
fizyczne
–
dostawcy towarów i
usług
oraz
ich
przedstawiciele,
pośrednicy, pracownicy
i
przedstawiciele
dostawców towarów i
usług, osoby fizyczne –
klienci
i
ich
przedstawiciele

dane
osobowe 10 lat od upływu
zwykłe niezbędne roku, do którego się
do
wypełnienia odnoszą
obowiązku
prawnego
(imię,
nazwisko,
adres
zamieszkania/prowa
dzenia działalności,
adres
doręczenia
usługi,
dane
kontaktowe
–
numer
telefonu,
adres e-mail, dane
bankowe)

Zawieranie
umów
i
wypełnianie zobowiązań
umownych
przez
Administratora
na
podstawie
umów
zawartych z dostawcami
towarów i usług

Artykuł 6 ust. 1 lit. b)
Rozporządzenia
–
przetwarzanie danych
osobowych
odbywa
się
w
ramach
wypełniania
zobowiązań
umownych

osoby
fizyczne
–
partnerzy handlowi i
ich
przedstawiciele,
osoby
fizyczne
–
dostawcy usług i ich
przedstawiciele, osoby
fizyczne
–
przedstawiciele
partnerów handlowych
(PO)

dane
osobowe
zwykłe
(w
szczególności imię,
nazwisko,
adres
miejsca
prowadzenia
działalności, adres
rozliczeniowy,
numer telefonu, email)

w trakcie trwania
stosunku umownego
i
po
jego
zakończeniu
do
czasu
pełnego
uregulowania
roszczeń prawnych i
innych
roszczeń
wynikających
z
zawartych umów

Zawieranie
umów
i
wypełnianie zobowiązań
umownych Administratora
na
podstawie
umów
zawartych
z
zarejestrowanymi
użytkownikami – klientami
na stronach internetowych
Administratora
crypton.digital
i
hodlx.digital (w tym umów
przedwstępnych) – umów
o świadczenie różnych
usług
w
obszarze
kryptowalut

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) osoby fizyczne – klienci
Rozporządzenia
– i ich przedstawiciele
przetwarzanie danych
osobowych
odbywa
się
w
ramach
wypełniania
zobowiązań
umownych

dane
osobowe
zwykłe, niezbędne
do zawarcia umowy
– rejestracji: imię,
nazwisko, adres email,
kraj
pochodzenia, hasło,
inne
dane
do
płatności:
dane
dotyczące płatności,
dane
wirtualnego
portfela,
dane
dotyczące
historii
zakupów, dane o
wysokości
i
strukturze portfela
zarejestrowanego
użytkownika
–
klienta

w trakcie trwania
stosunku umownego
i
po
jego
zakończeniu
do
czasu
pełnego
uregulowania
roszczeń prawnych i
innych
roszczeń
wynikających
z
zawartych umów

Zarządzanie
kontami
zarejestrowanych
użytkowników – klientów
na stronach internetowych
Administratora:
crypton.digital
i
hodlx.digital

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) osoby fizyczne – klienci
Rozporządzenia
– i ich przedstawiciele
przetwarzanie danych
osobowych
odbywa
się
w
ramach
wypełniania
zobowiązań
umownych

dane
osobowe
zwykłe, niezbędne
do zawarcia umowy
– rejestracji: imię,
nazwisko, adres email,
kraj
pochodzenia, hasło,
inne
dane
do
płatności:
dane
dotyczące płatności,
dane
wirtualnego
portfela,
dane
dotyczące
historii
zakupów, dane o
wysokości
i
strukturze portfela
zarejestrowanego
użytkownika
–
klienta

w trakcie trwania
aktywnego konta i 15
miesięcy
od
ostatniego
logowania lub do
czasu
pełnego
uregulowania
roszczeń prawnych i
innych
roszczeń
wynikających
z
zawartej umowy

Zawieranie i realizacja
umów
marketingowych
zawartych
na
stronie
internetowej
crypton.digital

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) osoby fizyczne – klienci
Rozporządzenia
– i ich przedstawiciele
przetwarzanie danych
osobowych
odbywa
się
w
ramach
wypełniania
zobowiązań
umownych

dane
osobowe
zwykłe, niezbędne
do zawarcia umowy
– rejestracji: imię,
nazwisko, adres email,
kraj
pochodzenia, hasło,
inne
dane
do
płatności:
dane
dotyczące płatności,
dane
wirtualnego
portfela,
dane
dotyczące
historii
zakupów, dane o
wysokości
i
strukturze portfela
zarejestrowanego
użytkownika
–
klienta, dane o sieci
marketingowej
–
affiliate

Realizacja
obowiązków Artykuł 6 ust. 1 lit. c) osoby fizyczne – klienci dane
prawnych związanych z Rozporządzenia
– (konsumenci)
i ich zwykłe
zawarciem
umowy
na przetwarzanie danych przedstawiciele
odległość
osobowych
odbywa
się
w
ramach
wypełniania
obowiązku prawnego
(Ustawa nr 102/2014
Zb. U. o ochronie
konsumenta
przy
sprzedaży
towarów
lub świadczeniu usług
na podstawie umowy
zawartej na odległość
lub umowy zawartej
poza
lokalem
sprzedawcy
i
o
zmianie
niektórych
ustaw)

Świadczenie bezpłatnych
usług edukacyjnych za
pośrednictwem
webinariów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) osoby fizyczne – klienci
Rozporządzenia
–
przetwarzanie danych
osobowych
odbywa
się
w
ramach
wypełniania
zobowiązań
umownych

osobowe

w trakcie trwania
stosunku umownego
i
po
jego
zakończeniu
do
czasu
pełnego
uregulowania
roszczeń prawnych i
innych
roszczeń
wynikających
z
zawartych umów

w trakcie trwania
umowy zawartej na
odległość i do czasu
pełnego
uregulowania
roszczeń prawnych i
innych
roszczeń
wynikających
z
umowy zawartej na
odległość

adres e-mail, imię, w trakcie trwania
nazwisko
umowy zawartej na
odległość i do czasu
pełnego
uregulowania
roszczeń prawnych i
innych
roszczeń
wynikających
z
umowy zawartej na
odległość

Prowadzenie
wykazu
dostawców,
innych
partnerów handlowych i
klientów oraz ich osób
kontaktowych
(w
przypadku
partnerów
handlowych lub klientów –
osób
prawnych),
zawartych umów oraz
prowadzenie
stosownej
komunikacji

Artykuł 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia
–
przetwarzanie danych
osobowych
odbywa
się
na
podstawie
prawnie
uzasadnionego
interesu
Administratora, jakim
jest
konieczność
prowadzenia rejestru
dostawców, partnerów
handlowych i klientów
Administratora,
ewentualnie ich osób
kontaktowych
w
stosunkach
umownych w celu
należytego
wypełniania
zobowiązań
umownych,
ewentualnego
ustalenia
roszczeń
prawnych
i
prowadzenia
stosownej komunikacji
dotyczącej umowy,

osoby
fizyczne
–
dostawcy towarów i
usług, ich pracownicy i
przedstawiciele,
pośrednicy,
osoby
fizyczne – klienci i
przedstawiciele

dane
osobowe 5 lat po ustaniu
zwykłe
(imię, stosunku umownego
nazwisko,
nazwa
firmy,
adres
zamieszkania/prowa
dzenia działalności,
dane kontaktowe –
numer
telefonu,
adres
e-mail,
przynależność
do
organizacji)

Rozpatrywanie reklamacji i
prowadzenie wymaganej
dokumentacji w zakresie
reklamacji

Artykuł 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia
–
przetwarzanie danych
osobowych
odbywa
się
w
ramach
wypełniania
obowiązków
prawnych (Ustawa nr
250/2007 Zb. U. o
ochronie konsumenta
i o zmianie ustawy
Słowackiej
Rady
Narodowej
nr
372/1990 Zb. U. o
wykroczeniach
z
późniejszymi
zmianami, Ustawa nr
40/1964 Zb. U. Kodeks
cywilny z późniejszymi
zmianami)

osoby
fizyczne dane
składające reklamację zwykłe
(klienci, ich pracownicy
i przedstawiciele)

osobowe

3 lata od dnia
złożenia reklamacji,
jeżeli
reklamację
składa klient – osoba
fizyczna, oraz 4 lata
od dnia złożenia
reklamacji,
jeżeli
reklamację
składa
klient
–
osoba
prawna

Wypełnianie obowiązków
w ramach troski o klienta i
wykrywania
nietypowej
operacji
handlowej
w
transakcjach
płatniczych
(identyfikacja klienta i
operacji handlowej, w tym
kopiowanie i skanowanie
dokumentów urzędowych
oraz
przechowywanie
danych) – identyfikacja
klienta w odniesieniu do
realizacji transakcji on-line
oraz wypełnianie innych
obowiązków w zakresie
ochrony przed legalizacją
dochodów pochodzących z
działalności przestępczej
jako osoba obowiązana
(KYC)

Artykuł 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia
–
przetwarzanie danych
osobowych
odbywa
się
w
ramach
wypełniania
obowiązków
prawnych (Ustawa nr
297/2008 Zb. U. o
ochronie
przed
legalizacją dochodów
pochodzących
z
działalności
przestępczej
i
o
ochronie
przed
finansowaniem
terroryzmu oraz o
zmianie
niektórych
ustaw, z późniejszymi
zmianami, Ustawa nr
492/2009 Zb. U. o
usługach płatniczych
oraz
o
zmianie
niektórych ustaw, z
późniejszymi
zmianami)

osoby fizyczne – klienci
i ich przedstawiciele,
beneficjenci rzeczywiści
klienta

imię, nazwisko, data
urodzenia,
PESEL,
adres
stałego
zamieszkania
lub
adres
pobytu,
obywatelstwo,
rodzaj
i
numer
dokumentu
tożsamości,
inne
dane
osobowe
ustalające pozycję
beneficjenta
rzeczywistego lub
funkcję
osoby,
której dotyczą dane,
u klienta

5 lat od zakończenia
stosunku umownego
z klientem, jeżeli nie
wystąpi na piśmie o
dłuższe
przechowywanie
(maksymalnie kolejne
5 lat) zgodnie z § 19
ustawy nr 297/2008
Zb. U. o ochronie
przed
legalizacją
dochodów
pochodzących
z
działalności
przestępczej
i
o
ochronie
przed
finansowaniem
terroryzmu oraz o
zmianie niektórych
ustaw, z późniejszymi
zmianami

Przechowywanie
wszystkich
pisemnych
dokumentów i danych
związanych z obrotem w
ramach
działalności
gospodarczej jako osoba
obowiązana w zakresie
AML (przy wykonywaniu
transakcji płatniczych)

Artykuł 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia
–
przetwarzanie danych
osobowych
odbywa
się
w
ramach
wypełniania
obowiązków
prawnych (Ustawa nr
297/2008 Zb. U. o
ochronie
przed
legalizacją dochodów
pochodzących
z
działalności
przestępczej
i
o
ochronie
przed
finansowaniem
terroryzmu oraz o
zmianie
niektórych
ustaw, z późniejszymi
zmianami)

osoby fizyczne – klienci
i ich przedstawiciele,
beneficjenci rzeczywiści
klienta

imię, nazwisko, data
urodzenia,
PESEL,
adres
stałego
zamieszkania
lub
adres
pobytu,
narodowość, rodzaj
i numer dokumentu
tożsamości,
inne
dane
osobowe
podane
w
dokumentach
handlowych

5
lat
od
przeprowadzenia
transakcji,
jeżeli
jednostka
analityki
finansowej
nie
wystąpi na piśmie o
dłuższe
przechowywanie
(maksymalnie kolejne
5 lat) zgodnie z § 19
ustawy nr 297/2008
Zb. U. o ochronie
przed
legalizacją
dochodów
pochodzących
z
działalności
przestępczej
i
o
ochronie
przed
finansowaniem
terroryzmu oraz o
zmianie niektórych
ustaw, z późniejszymi
zmianami

Rozpatrzenie
Artykuł 6 ust. 1 lit. c)
wykonywanych praw osób, Rozporządzenia
–
których dotyczą dane
przetwarzanie danych
osobowych
odbywa
się
w
ramach
wypełniania
obowiązków
prawnych (Ustawa nr
18/2018 Zb. U. o
ochronie
danych
osobowych
i
o
zmianie
niektórych
ustaw)

osoby fizyczne, które dane
osobowe o
rozpatrzenie
złożyły wniosek lub zwykłe, które są wykonywanych praw
skorzystały z praw częścią wniosku
osób, których dotyczą
dane, u Administratora;

Wykaz
wykonywanych Artykuł 6 ust. 1 lit. f)
praw
osób,
których Rozporządzenia
–
dotyczą dane
przetwarzanie danych
osobowych
odbywa
się
na
podstawie
prawnie
uzasadnionego
interesu
Administratora, jakim
jest
rejestrowanie
wykonywanych praw
osób, których dotyczą
dane,
w
celu
wykazania spełnienia
obowiązków
wynikających
z
przepisów

osoby fizyczne, które dane
osobowe 5
lat
od
dnia
złożyły wniosek lub zwykłe, które są wykonania praw
skorzystały z praw częścią wniosku
osób, których dotyczą
dane, u Administratora;

Wysyłanie informacji o
nowościach
ze
świata
kryptowalut i usługach
Administratora
(newsletter) – marketing
bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) osoby fizyczne, które
Rozporządzenia
– zapisały
się
do
przetwarzanie danych newslettera
osobowych
odbywa
się
na
podstawie
zgody osoby, której
dotyczą dane

Wysyłanie informacji o
nowościach
ze
świata
kryptowalut i usługach
Administratora (marketing
bezpośredni
skierowany
do obecnych i byłych
klientów)

Artykuł 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia
–
przetwarzanie danych
osobowych
odbywa
się
na
podstawie
prawnie
uzasadnionego
interesu
Administratora,
polegającego
na
utrzymaniu
dotychczasowej
klienteli i prowadzeniu
akcji informacyjnych o
aktualnych usługach
Administratora

imię,
nazwisko, 3 lata
adres e-mail
wyrażenia
do daty
zgody, w
od tego,
wcześniej

osoby fizyczne – klienci imię,
nazwisko,
i
przedstawiciele stanowisko w firmie
klientów
oraz klienta, adres e-mail
podmiotów, na rzecz
których Administrator
świadczył w przeszłości
usługi

od daty
zgody lub
wycofania
zależności
co nastąpi

3 lata od daty
świadczenia
usług
lub do momentu
wypisania
się
z
newslettera,
w
zależności od tego,
co nastąpi wcześniej

Odpowiadanie
na
wiadomości
i
obsługa
zapytań/wniosków
z
wiadomości dostarczanych
do
Administratora
za
pośrednictwem formularzy
kontaktowych na stronie
internetowej, profili na
portalach
społecznościowych,
emaila lub telefonu

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) osoby
fizyczne
Rozporządzenia
– wysyłające
przetwarzanie danych wiadomość/zapytanie
osobowych
odbywa
się
na
podstawie
prawnie
uzasadnionego
interesu
Administratora, jakim
jest odpowiadanie na
wiadomości
w
serwisach
społecznościowych
oraz otrzymywane w
innej formie w celu
sprawnego
prowadzenia
komunikacji
handlowej,
podnoszenia jakości
świadczonych usług i
pozyskiwania nowych
klientów

adres e-mail, inne 30 dni od dnia
informacje podane doręczenia wniosku
w wiadomości
lub
do
czasu
rozpatrzenia wniosku
(realizacji celu), w
zależności od tego,
co nastąpi wcześniej

Publikacja
referencji
klientów na temat ich
zadowolenia
z
usług
Administratora na stronie
internetowej

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) osoby
fizyczne
– imię, zdjęcie, wiek, 3 lata następujące po
Rozporządzenia
– klienci, którzy wyrazili zawód
wyrażeniu zgody lub
przetwarzanie danych zgodę
do
momentu
jej
osobowych
odbywa
wycofania,
w
się
na
podstawie
zależności od tego,
zgody osoby, której
co nastąpi wcześniej
dotyczą dane

Tworzenie i publikowanie
zdjęć osoby, której dane
dotyczą, wraz z imieniem,
nazwiskiem,
funkcją
i
danymi
kontaktowymi
osoby,
której
dotyczą
dane,
na
stronie
internetowej
Administratora,
na
stronach
partnerów
handlowych
oraz
na
profilu Administratora w
serwisach
społecznościowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) osoby fizyczne, które
Rozporządzenia
– wyraziły zgodę
przetwarzanie danych
osobowych
odbywa
się
na
podstawie
zgody osoby, której
dotyczą dane

imię,
nazwisko,
funkcja
osoby,
której dane dotyczą,
dane kontaktowe,
zdjęcie

3 lata
wyrażenia
do daty
zgody, w
od tego,
wcześniej

od daty
zgody lub
wycofania
zależności
co nastąpi

Tworzenie i publikowanie
nagrań
audiowizualnych
osoby,
której
dotyczą
dane, wraz z imieniem,
nazwiskiem,
funkcją
i
danymi
kontaktowymi
osoby,
której
dotyczą
dane,
na
stronie
internetowej
Administratora,
na
stronach
partnerów
handlowych
oraz
na
profilu Administratora w
serwisach
społecznościowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) osoby fizyczne, które
Rozporządzenia
– wyraziły zgodę
przetwarzanie danych
osobowych
odbywa
się
na
podstawie
zgody osoby, której
dotyczą dane

imię,
nazwisko,
funkcja,
nagranie
audiowizualne
osoby,
której
dotyczą dane

3 lata
wyrażenia
do daty
zgody, w
od tego,
wcześniej

od daty
zgody lub
wycofania
zależności
co nastąpi

Organizacja konkursów dla
publiczności i ogłaszanie
zwycięzców na stronie
internetowej i profilach
Administratora
w
serwisach
społecznościowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) osoby fizyczne, które
Rozporządzenia
– wzięły
udział
w
przetwarzanie danych konkursie
osobowych
odbywa
się
na
podstawie
zgody osoby, której
dotyczą dane

Pomiar ruchu na stronie i
kierowanie
reklam
Administratora za pomocą
plików cookie

Artykuł 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia
–
przetwarzanie danych
osobowych
odbywa
się
na
podstawie
zgody osoby, której
dotyczą dane

imię,
nazwisko, 2 lata
adres zamieszkania
wyrażenia
do daty
zgody, w
od tego,
wcześniej

osoby fizyczne – osoby dane
odwiedzające
stronę zwykłe
internetową,
które
wyraziły zgodę

osobowe

od daty
zgody lub
wycofania
zależności
co nastąpi

maksymalnie 2 lata
od upływu roku, do
którego się odnoszą

W związku z bezpieczeństwem danych osobowych Administrator zatwierdził stosowną
dokumentację wewnętrzną, która określa odpowiednie środki bezpieczeństwa podjęte w celu
zabezpieczenia Twoich danych osobowych przez Administratora (w szczególności fizyczne,
techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, takie jak foldery i bazy danych chronione hasłem
oraz korzystanie z szyfrowania SSL).
4. WSPÓŁADMINISTRATORZY
Na potrzeby przetwarzania Twoich danych osobowych „Wypełnianie obowiązków w ramach
troski o klienta i wykrywania nietypowej operacji handlowej (identyfikacja klienta i operacji
handlowej, w tym kopiowanie i skanowanie dokumentów urzędowych oraz przechowywanie
danych) – identyfikacja klienta w odniesieniu do realizacji transakcji on-line oraz
wypełnianie innych obowiązków w zakresie ochrony przed legalizacją dochodów
pochodzących z działalności przestępczej jako osoba obowiązana (KYC)“ sposoby i cele
przetwarzania danych osobowych osób, których dotyczą, określa nie tylko Administrator, ale
również firma UPDN ONE s.r.o. z siedzibą pod adresem: Bohdalecká 1420/6, Michle, 101 00 Praga
10, Republika Czeska, REGON: 026 54 962, która, przetwarzając dane osobowe w powyższym celu,
przetwarza dane osobowe osób, których dane dotyczą, z pozycji współadministratora wspólnie z
Administratorem (dalej zwani łącznie „Współadministratorami”).
Współadministratorzy wspólnie ustalili zakresy swojej odpowiedzialności za wypełnianie
obowiązków wynikających z Przepisów o Ochronie Danych Osobowych w umowie o
współadministrowanie zawartej na podstawie art. 26 Rozporządzenia, zgodnie z którym:




rolę punktu kontaktowego dla osób, których dotyczą dane, w związku z przetwarzaniem
danych osobowych pełni Administrator,
obowiązek udzielenia informacji, o których mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia, osobom,
których dotyczą dane, spoczywa na Administratorze,
obowiązki i zadania związane z realizacją praw osób, których dane dotyczą, wypełnia
Administrator, zgodnie z postępowaniem określonym w art. 6 niniejszej Polityki Prywatności.

Niezależnie od powyższych części umowy o współadministrowanie każda osoba, której dotyczą
dane, jest uprawniona do skorzystania ze swoich praw wynikających z Przepisów o Ochronie
Danych Osobowych u każdego ze Współadministratorów oraz wobec każdego ze
Współadministratorów.

5. CZY ADMINISTRATOR STOSUJE PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE
DECYZJI?
Przetwarzając Twoje dane osobowe, Administrator nie stosuje profilowania, ani nie przetwarza
danych osobowych w żadnej formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych
przypadkach, w ramach którego oceniane byłyby Twoje aspekty osobiste.
6. ODBIORCY
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom – organom rządowym, sądom, organom
ścigania, organom nadzorczym w zakresie ochrony przed legalizacją dochodów pochodzących z
działalności przestępczej, w zakresie ochrony konsumenta lub w zakresie usług płatniczych –
którzy są w określonych przypadkach uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych.
W niektórych przypadkach przekazujemy również Twoje dane osobowe innym podmiotom, w
szczególności stronom trzecim, które zgodnie z poprzednim artykułem są współadministratorami –
tj. firmie UPDN ONE s.r.o. oraz naszym pośrednikom, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, przy czym prowadzimy transparentną listę wszystkich naszych
pośredników. Naszymi pośrednikami są: firmy zajmujące się tworzeniem stron internetowych,
firmy zarządzające stronami internetowymi (w tym świadczące usługi hostingowe oraz usługi
reklamowe i marketingowe), firma świadcząca usługę tworzenia newslettera, firma świadcząca
usługi księgowe oraz nasi przedstawiciele handlowi (osoby fizyczne – przedsiębiorcy) w
ramach programu Affiliate na stronie internetowej.
Przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych korzystamy wyłącznie z pośredników, którzy podjęli
odpowiednie środki techniczne i bezpieczeństwa, dzięki którym spełnione są wymogi
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w celu bezpiecznego przetwarzania Twoich
danych osobowych.
Odbiorcami Twoich danych osobowych są również administratorzy portali społecznościowych i
mediów komunikacyjnych, takich jak: Facebook, INSTAGRAM, Twitter, LinkedIn i Youtube, jeżeli
kontaktujesz się z Administratorem za pomocą wiadomości wysyłanych poprzez jeden z
powyższych portali społecznościowych lub wyrażasz zgodę na publikację Twoich danych
osobowych w tych serwisach społecznościowych i kanałach komunikacji.
7. PRZEKAZYWANIE DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
W niektórych przypadkach podczas przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora,
dochodzi do ich przekazywania do państw trzecich:
 gdy zapiszesz się do newslettera lub gdy otrzymujesz newsletter dla klientów, Twoje dane
osobowe są przekazywane do USA, do firmy SendGrid, która świadczy usługę wykorzystywaną
przez Administratora do dystrybucji newsletterów,
 gdy wyrazisz zgodę na przechowywanie analitycznych i marketingowych plików cookie, Twoje
dane osobowe będą przekazywane do USA, do firm Google LLC oraz Facebook, Inc., które
Administrator wykorzystuje do pomiaru ruchu i aktywności na stronie internetowej
Administratora,
 gdy skontaktujesz się z Administratorem poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem
serwisów społecznościowych lub jeśli wyrazisz zgodę na publikację Twoich danych osobowych w
serwisach społecznościowych lub innych kanałach komunikacji przez Administratora (Facebook,
INSTAGRAM, Twitter, LinkedIn i Youtube), Twoje dane osobowe zostaną przekazane do USA, do
firm Facebook Inc., Google, LLC, Twitter, Inc., LinkedIn Corporation, które są administratorami
wyżej wymienionych sieci społecznościowych i kanałów komunikacji.

We wszystkich powyższych przypadkach przekazanie Twoich danych osobowych jest zabezpieczone
za pomocą standardowych klauzul umownych, które zgodnie z regulaminem korzystania z wyżej
wymienionych usług są częścią umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawieranych z
powyższymi podmiotami.
8. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ CI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, jako osobie, której dotyczą dane,
przysługują Ci następujące prawa:

Twoje prawo

Opis

Prawo dostępu – Jako osoba, której dotyczą
dane, masz prawo uzyskać od Administratora
potwierdzenie, czy przetwarza Twoje dane
osobowe, a jeśli tak, masz prawo dostępu do
tych danych osobowych i informacji zgodnie z
art.
15
Rozporządzenia.
Administrator
dostarczy Ci kopię przetwarzanych danych
osobowych. W przypadku złożenia wniosku
drogą elektroniczną Administrator udzieli Ci
informacji w powszechnie używanej formie
elektronicznej, chyba że zażądasz innego
sposobu.

Prawo do usunięcia (prawo do „bycia
zapomnianym”) – Masz również prawo do tego,
aby Administrator usunął Twoje dane osobowe
bez zbędnej zwłoki, jeśli spełnione są określone
warunki, na przykład jeśli dane osobowe nie są już
potrzebne do celów, dla których zostały uzyskane
lub przetworzone przez Administratora. Prawo to
jednak podlega indywidualnej ocenie, ponieważ
może zaistnieć sytuacja, w której Administrator nie
może usunąć danych osobowych z powodu
innych okoliczności (np. obowiązek prawny
Administratora). Oznacza to, że w takim
przypadku Administrator nie będzie mógł spełnić
Twojego żądania usunięcia danych osobowych.

Prawo do sprostowania – W celu
zapewnienia poprawności, kompletności i
aktualności Twoich danych osobowych
Administrator podjął stosowne środki. Jako
osoba, której dotyczą dane, masz prawo do
zażądania od Administratora sprostowania
nieprawidłowych danych osobowych lub
uzupełnienia
niekompletnych
danych
osobowych bez zbędnej zwłoki.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – Masz
również prawo, aby Administrator ograniczył
przetwarzanie Twoich danych osobowych. Będzie
tak np. w przypadku, gdy zakwestionujesz
poprawność danych osobowych lub gdy
przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zażądasz
ograniczenia przetwarzania, lub gdy Administrator
nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do
celów przetwarzania, ale są potrzebne Tobie do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
prawnych. Administrator ograniczy przetwarzanie
Twoich danych osobowych, jeśli tego zażądasz.

Prawo do przenoszenia danych – W
pewnych
okolicznościach
masz
prawo
przekazać dane osobowe innemu wskazanemu
przez siebie administratorowi. Prawo do
przenoszenia dotyczy jednak wyłącznie danych
osobowych, które Administrator przetwarza na
podstawie udzielonej mu zgody, na podstawie
umowy, której jesteś stroną lub jeżeli
Administrator przetwarza dane osobowe w
sposób zautomatyzowany.

PRAWO DO SPRZECIWU – Przysługuje Ci prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, np. jeżeli Administrator
przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu lub gdy ma
miejsce przetwarzanie, w ramach którego odbywa
się profilowanie. Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec
takiego przetwarzania danych osobowych,
Administrator nie będzie dalej przetwarzał Twoich
danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie
ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do
dalszego
przetwarzania
Twoich
danych
osobowych.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY – Jeżeli
Administrator
przetwarza
Twoje
dane
osobowe na podstawie Twojej zgody, masz
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie w takiej samej formie, w jakiej jej
udzieliłeś/-aś. Wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.

Prawo do wniesienia skargi lub złożenia
wniosku – Jeżeli uważasz, że Twoje dane
osobowe są przetwarzane z naruszeniem
obowiązującego prawa, możesz złożyć skargę do
organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony
Danych Osobowych Republiki Słowackiej z
siedzibą pod adresem: Hraničná 12, 820 07
Bratysława
27;
strona
internetowa:
dataprotection.gov.sk, numer tel.: 02 3231 3214;
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Możesz skorzystać ze swoich praw, wymienionych w poprzednim punkcie niniejszej Polityki,
kontaktując się z Administratorem za pomocą danych kontaktowych podanych na początku
niniejszego dokumentu.
Odpowiedzi w sprawie realizacji Twoich praw Administrator udzieli Ci bezpłatnie. W przypadku
powtórnego, nieuzasadnionego lub nieadekwatnego żądania realizacji Twoich praw, Administrator
jest uprawniony do naliczenia za udzielenie informacji stosownej opłaty. Administrator udzieli Ci
odpowiedzi w ciągu 1 miesiąca od dnia, w którym skorzystałeś z przysługujących Ci praw. W
niektórych przypadkach Administrator jest uprawniony do przedłużenia tego okresu – może to
mieć miejsce w przypadku dużej liczby i złożoności wniosków osób, których dotyczą prawa – jednak
o okres nie dłuższy niż 2 miesiące. Administrator zawsze poinformuje Cię o przedłużeniu terminu.
9.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE I LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH
W ramach wsparcia marketingowego i reklamowego na stronie internetowej Administratora
znajdziesz linki do różnych sieci społecznościowych, takich jak Facebook, INSTAGRAM, Twitter,
LinkedIn, i innych kanałów komunikacji online, takich jak Youtube. Niniejszym Administrator
informuje, że po kliknięciu w odnośnik na stronie internetowej i przejściu do serwisu
społecznościowego lub kanału komunikacji, obowiązywać będą zasady ochrony danych osobowych
administratora portalu społecznościowego lub kanału komunikacji, z wyjątkiem sytuacji, w której
kontaktujesz się z Administratorem za pośrednictwem wiadomości w serwisie społecznościowym (w
takim przypadku przetwarzanie Twoich danych osobowych podlega również niniejszej Polityce, a
Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z informacjami
przedstawionymi powyżej).

Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratorów
serwisów społecznościowych znajdziesz pod następującymi linkami: (i) Facebook: https://sksk.facebook.com/policy.php,
(ii)
Instagram:
https://sksk.facebook.com/help/instagram/155833707900388/,
(iii)
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy (iv) Twitter: https://twitter.com/en/privacy a (v)
Youtube: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=sk.
10. WAŻNOŚĆ
Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 08.06.2020 r.
Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki miała miejsce w dniu 01.11.2020 r.
W związku z tym, że w przyszłości może zajść konieczność aktualizacji informacji o przetwarzaniu
danych osobowych zawartych w niniejszej Polityce, Administrator jest uprawniony do aktualizacji
niniejszej Polityki w dowolnym momencie. W takim przypadku jednak Administrator w stosowny
sposób poinformuje Cię o zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem.

