POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Postanowienia ogólne
Firma Adspark.pl, właściciel serwisu dostępnego pod
adresem http://www.adspark.pl, w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony
Państwa danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności, która obowiązuje od 25
maja 2018 roku, określa w sposób przejrzysty zasady przetwarzania Państwa danych
osobowych. Dokument określa jakie dane osobowe przetwarzamy i na jakich zasadach
oraz jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.
Korzystanie z serwisu www.adspark.pl oznacza akceptację niniejszej Polityki
Prywatności.
Polityka Prywatności odwołuje się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady UE (RODO) numer 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego ich przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

2. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest firma Adspark.pl z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Kamienna 3/5 lok.11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem
KRS: 211909, NIP: 8991757606, REGON: 021311212.
W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz
przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą
mailową: kontakt@adspark.pl.

3. Cele, podstawy prawne oraz zakres przetwarzania Państwa danych
osobowych
Ponieważ umożliwiamy poprzez serwis www.adspark.pl kontakt w różnych sprawach,
przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach, wyszczególnionych poniżej:

a. Obsługa zapytań z formularza kontaktowego
Zakres danych: W celu odpowiedzi na zadane pytania poprzez formularz dostępny pod
adresem http://www.adspark.pl/kontakt.php przetwarzamy następujące dane

przesłane za jego pomocą: Imię i Nazwisko, adres e-mail, adres strony www i treść
zapytania.
Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby,
której dane dotyczą).
Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie
są widoczne dla osób nieuprawnionych.

b. Inne przypadki
W przypadku danych osobowych, które zostały pozyskane w inny sposób, niż przez
stronę www.adspark.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je
wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas, który jest konieczny do
realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze
pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się
warunkach przetwarzania danych.

4. Pliki cookies
Pliki cookies są danymi informatycznymi, składającymi się z szeregu liter i cyfr, w
których znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
serwisów internetowych. Pliki cookies wysyłane są przez serwis internetowy, który
Państwo odwiedzają i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie,
smartfonie), z którego korzystacie Państwo podczas przeglądania stron internetowych.
W ramach www.adspark.pl wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są to pliki
tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do
czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia 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.
W ramach działania naszego Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików
cookies:





„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w
ramach Serwisu, np. pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Serwisu;
pliki cookies do zapewnienia bezpieczeństwa, np. stosowane do wykrywania
nadużyd w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
„wydajnościowe” pliki cookies do zbierania informacji o sposobie korzystania
ze stron internetowych Serwisu;



„reklamowe” pliki cookies, pozwalające dostarczać Użytkownikom treści
reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

Najprościej mówiąc wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego
działania serwisu www.adspark.pl, a w szczególności dostosowania zawartości
serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. Pliki
cookies umożliwiają rozpoznanie podstawowych parametrów Państwa urządzenia
(jak: typ urządzenia i rozdzielczość ekranu) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić
Państwu stronę internetową w taki sposób, aby była dostosowana do Państwa potrzeb.
Pliki cookies wykorzystujemy także w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych
statystycznych za pośrednictwem następujących narzędzi marketingowych i
analitycznych:




Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w USA),
Google AdWords (administratorem cookies jest Google Ireland Limited z
siedzibą w Irlandii),
Facebook (administratorem cookies jest Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w
Irlandii).

Moją Państwo możliwość dokonania w każdym czasie samodzielnej zmiany ustawień
dotyczących plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania
dostępu przez nie do Państwa urządzeń końcowych. Zmian tych można dokonać za
pomocą ustawień przeglądarki internetowej z jakiej Państwo korzystają. Mają Państwo
możliwość zablokowania automatycznej obsługi plików cookies lub ustawienia
powiadomień o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach Państwa przeglądarki internetowej.
Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji
w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej.
Instrukcja zarządzania plikami cookies dostępna jest m.in. na poniższej stronie
internetowej:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
Pragniemy zaznaczyć, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

5. Przekazywanie danych osobowych

a. Dostawcy usług
Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy
prowadzeniu serwisu. Wspomniani dostawcy usług w zależności od sytuacji, są
podmiotami przetwarzającymi albo administratorami danych osobowych. Wykaz
dostawców, który jest na bieżąco aktualizowany, dostępny jest TUTAJ.



Podmioty przetwarzające

Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe tylko i
wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam
systemy marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu
komentarzy na blogu, a także do analizy ruchu w serwisie.



Administratorzy

Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami
ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas
usługi kampanii reklamowych.



Lokalizacja

Siedziby naszych dostawców mieszczą się głównie w Polsce oraz w innych krajach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z dostawców
mają swoją siedzibę poza terytorium EOG, np. USA. Ze względu na przekazywanie
Państwa danych osobowych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy
dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony tych danych. Gwarancje te wynikają
zobowiązań do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez
Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA. Mogą
Państwo zażądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując
zapytanie na wskazany w punkcie 1 niniejszej Polityki Prywatności adres mailowy.

b. Organy Państwowe
Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas uprawnione do tego
organy państwowe. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez

okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania odpowiedzi na zapytania
oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków.

6. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– sprostowania danych osobowych,
– usunięcia danych osobowych,
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– przenoszenia danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
– cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
– prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.
Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy podany w
pkt. 1 niniejszej Polityki Prywatności.

7. Bezpieczeństwo Państwa danych
Jako Administrator danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić
bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach
oraz na komputerach z zaszyfrowanymi dyskami.

