POLITYKA PRYWATNOŚCI
Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Ochrona Twojej prywatności ma dla nas istotne
znaczenie w związku z tym poniżej wyjaśniamy jakie dane zbieramy, w jakim celu, do czego je wykorzystujemy
i w jaki sposób zapewniamy ich ochronę. Te informacje są ważne, dlatego prosimy Cię o dokładne zapoznanie się
z tym dokumentem.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie przebiegało z zastosowaniem wymogów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane: RODO).
Kto jest administratorem danych?
Administratorem Twoich danych jest Justtag sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 13,
00-567 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000463888, NIP 7010382337, (dalej: „Justtag”).
Inspektor Danych Osobowych oraz jego dane kontaktowe:
W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz w celu zapewnienia
realnej ochrony danych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – osobę, z którą można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym
przetwarzaniem:
Adres korespondencyjny:

E-mail

Olga Frątczak
Justtag sp. z o.o.
Al. Ujazdowskie 13
00-567 Warszawa
iod@justwifi.pl

Jakie dane, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej będziemy przetwarzać?
Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do danych dotyczących Twojej aktywności na naszych stronach
internetowych www.justtag.com i www.justwifi.pl, a jeśli zechcesz skontaktować się z nami za pośrednictwem
adresu email lub przez formularz kontaktowy i dobrowolnie wyrazisz zgodę marketingową na przetwarzanie
Twoich danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres email czy numer telefonu to Twoje dane będą przez
nas przetwarzane w celu skontaktowania się, udzielenia odpowiedzi czy przygotowania oferty czy realizacji
żądanych przez Ciebie czynności.
Podanie Twoich danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak
Przetwarzamy dane osobowe na postawie i w celu:
➢ Na podstawie Twojej zgody (art. 6. 1 ust. 1 lit. a). Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych do
określonych celów, przetwarzanie Twoich danych jest zgodne z prawem na podstawie wyrażonej zgody.
Twoja zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania danych do chwili wycofania zgody.
➢ W celu podjęcia działań związanych z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami tj. w celu świadczenia usług
na rzecz Klientów oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego interesów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a)
➢ W celu wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit . b)
➢ W celu realizacji działań posprzedażowych polegających np. na analizie i badaniu satysfakcji po skorzystaniu
z naszych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a);
➢ w celach archiwalnych wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed zgłoszonymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f);
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➢ w celach analitycznych i statystycznych, dokonywania rozliczeń wewnętrznych oraz prowadzenia audytów
wewnętrznych, raportowania wewnętrznego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f);
➢ w celu realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych, prowadzenia bazy klientów łączącej dane z różnych
systemów i źródeł (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f);
Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to
niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na nas
obowiązkach. Dotyczy to takich grup odbiorców: upoważnieni pracownicy i współpracownicy, dostawcy usług IT
- przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie
z poleceniami Administratora.
Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie
obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie
prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
Ile czasu przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi
czynności określonych osobnymi przepisami. W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą
przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
prawo żądania sprostowania danych
prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na
podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy
przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych
istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i
wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
➢ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO;
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
➢ prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony
Danych (dane powyżej).
Czy korzystamy z hostingu?
Nasza strona jest hostowana (technicznie utrzymywana) na serwerze firmy ATM S.A., mieszczącej się przy
ul. Grochowskiej 21 a, w Warszawie (04-186).
Jakie metody ochrony danych stosujemy?
1.
2.
3.

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat
SSL). Dzięki temu Twoje dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na Stronie, zostają
zaszyfrowane w Twoim komputerze i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
Okresowo zmieniamy hasła administracyjne.
Regularnie wykonujemy kopie bezpieczeństwa.
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4.

Regularnie aktualizujemy oprogramowanie, wykorzystywane przez nas do przetwarzania danych
osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

Istotne techniki marketingowe
Stosujemy analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą
w USA). Nie przekazujemy do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje.
Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w Twoim urządzeniu końcowym. W zakresie informacji o Twoich
preferencjach gromadzonych przez sieć reklamową Google możesz przeglądać i edytować informacje wynikające
z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
Informacje o plikach cookies
Zasadniczo odwiedzając naszą stronę internetową możesz z niej korzystać nie podając żadnych danych
osobowych, jednakże niektóre zachowania Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej i służą
administrowaniu serwerem oraz sprawnej obsłudze strony.
Gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego, może zawierać m.in. takie informacje jak:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Datę i czas dostępu do naszej strony
Adres IP
Rodzaj i wersja przeglądarki
System operacyjny wykorzystywany przez system dostępu
Podstrony odwiedzane na naszej strony
Strona odsyłające, z których system uzyskał dostęp do naszej strony internetowej
Informacje o błędach jakie mogą nastąpić przy realizacji transkrypcji http

Powyższe dane są zbierane automatycznie i wynikają z działania plików cookies oraz stosowania narzędzi Google
Adwords i Google Analytics.
Odbywa się to w następujących celach:
1.
2.
3.

Prawidłowe wyświetlanie treści naszej strony internetowej
Analiza statystyczna
Zapewnienie bezpieczeństwa

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Jesteśmy Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym
do nich dostęp.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji realizacji istotnych technik marketingowych.
W ramach naszej strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies
lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz
dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików
cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten
temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
naszej stronie.
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7.

Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym mogą być wykorzystywane również przez
współpracujące z nami podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA),
Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) i podlegają ich własnej polityce prywatności.

Jak możesz zarządzać plikami cookies i w jaki sposób możesz wyrażać i wycofywać zgodę?
1. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że
wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania
Twoich preferencji może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze naszej strony
www.
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz
i postępuj zgodnie z instrukcjami:
o Edge
o Internet Explorer
o Chrome
o Safari
o Firefox
o Opera
Urządzenia mobilne:
o Android
o Safari (iOS)
o Windows Phone
Postanowienia końcowe
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie mają przepisy RODO kodeksu
cywilnego oraz prawa polskiego w zakresie ochrony danych osobowych.
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2019
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