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Polityka wykorzystywania plików cookie
Rozporządzenie UE 679/2016 („RODO”)
AlphaNet Sp. z o. o. (dalej zwana "AlphaNet") zobowiązuje się chronić poufność danych osobowych i
gwarantuje ich niezbędną ochronę przed zdarzeniami, które mogą doprowadzić do ich naruszenia.
Zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej nr 679/2016 („RODO”) oraz obowiązującymi przepisami
dotyczącymi przetwarzania danych osobowych klientów („Zainteresowana strona”), zostają
przekazane informacje na temat plików cookie.
ROZDZIAŁ I
Kim jesteśmy i jakie dane przetwarzamy (artykuł 13, ustęp 1 a-b RODO)
AlphaNet Sp.z o. o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Małobądzka 4a, z którą można się z skontaktować
pisząc na adres privacy@forpsi.pl, pełni rolę Administratora Danych. Administrator Danych wyznaczył
inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się skontaktować w celu uzyskania informacji lub
wystąpienia z wnioskiem:
e-mail: dpo@forpsi.pl
numer telefonu:(+48) 32 441 63 46
W przypadku jakichkolwiek informacji lub wniosków, prosimy o kontakt:
privacy@forpsi.pl
(+48) 32 441 63 46
Pliki cookie mogą gromadzić informacje i dane osobowe takie jak adres IP, obywatelstwo,
miejscowość, data/godzina, urządzenie, przeglądarka, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, trasa
przeglądania stron, odwiedzone strony oraz liczba stron, długość odwiedzin, liczba odwiedzin.
Wykorzystywanie plików cookie osób trzecich podlega przepisom określonym przez te osoby trzecie;
w związku z tym klient powinien zapoznanać się z zasadami przetwarzania danych osobowych
opublikowanymi na stronach internetowych, o których mowa w rozdziale II, w punkcie „Pliki cookie
osób trzecich”.
ROZDZIAŁ II
Czym są pliki cookie?
Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do urządzenia końcowego (zazwyczaj do
przeglądarki) klienta przez odwiedzane przez niego strony i przechowywane tam w celu ponownego
przesyłania do tych stron podczas następnej jego wizyty. Podczas odwiedzin strony internetowej
użytkownik może otrzymać na swoje urządzenie końcowe także pliki cookie wysyłane z innych witryn
lub serwerów internetowych (czyli przez tak zwane „osoby trzecie”), na których mogą się znajdować
pewne elementy odwiedzanej witryny (na przykład obrazy, mapy, dźwięki, konkretne linki do stron
innych domen).
Wyróżnia się dwie makrokategorie plików cookie: „techniczne” pliki cookie oraz pliki cookie
„umożliwiające profilowanie”.
Techniczne pliki cookie zapewniają prawidłowe przeglądanie i korzystanie ze strony internetowej
(np. umożliwiają dokonanie zakupu lub uwierzytelnianie dostępu do obszarów o ograniczonym
dostępie). Użytkownik, który nie zaakceptuje tych plików cookie, nie będzie mógł wykonać
określonych operacji lub staną się one bardziej skomplikowane i/lub mniej bezpieczne; do tych celów
niezbędne są pliki cookie, które umożliwią na przykład identyfikację lub zapewnienie ciągłej
identyfikacji użytkownika w ramach sesji.
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Pliki cookie umożliwiające profilowanie służą do tworzenia profili użytkownika i mogą być
wykorzystywane do wysyłania reklam zgodnie z wyrażonymi przez użytkownika preferencjami, bądź
też do szczegółowych analiz lub raportów dotyczących użytkownika w kontekście przeglądania stron
w sieci.
W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie
Techniczne pliki cookie, pliki cookie osób trzecich oraz, w przypadku wyraźnej i świadomej zgody
klienta, pliki cookie umożliwiające profilowanie mogą być instalowane z naszej witryny lub z
odpowiednich subdomen.
W każdym wypadku klient może zarządzać, czyli wyłączyć lub usuwać pliki cookie, zmieniając
ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie obsługi plików
cookie może spowolnić działanie lub zablokować dostęp do niektórych funkcji strony.
Można zmienić ustawienia zarządzania lub wyłączenia obsługi plików cookie w zależności od
używanej przeglądarki internetowej. Z tego powodu w celu uzyskania dodatkowych informacji o
metodach wykonywania tych działań, zalecamy zapoznanie się z instrukcją obsługi określonego
urządzenia lub z informacjami zawartymi w zakładce Pomoc swojej przeglądarki.
Poniżej przedstawiliśmy linki do stron, które zawierają informacje o sposobie zarządzania i wyłączania
plików cookie w ustawieniach najczęściej używanych przeglądarek:
- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
- Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
- Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
Cel, wyłączanie i zarządzanie plikami cookie
(art. 13, ustęp 1, litera c RODO)
Techniczne, funkcjonalno-techniczne i techniczno-analityczne pliki cookie
Techniczne pliki cookie, czyli pliki cookie potrzebne do przesyłania komunikacji poprzez elektroniczne
sieci komunikacyjne lub pliki cookie, które są ściśle niezbędne do świadczenia pełnego zakresu
zamawianych usług, umożliwiają bezpieczne i wydajne korzystanie z naszej strony internetowej.
Sesyjne pliki cookie są instalowane, aby umożliwić dostęp i utrzymanie sesji użytkownika w
wyznaczonym obszarze portalu jako użytkownika uwierzytelnionego.
Techniczne pliki cookie są niezbędne do prawidłowego działania naszej strony internetowej,
umożliwiają użytkownikom strony nawigację i pozwalają wykorzystywać zaawansowane usługi
dostępne na stronie internetowej. Wykorzystywane techniczne pliki cookie uznawane są za sesyjne
pliki cookie, które są przechowywane wyłącznie na czas trwania sesji i wygasają po zamknięciu
przeglądarki. Natomiast trwałe pliki cookie są przechowywane na urządzaniu użytkownika aż do ich
wygaśnięcia lub usunięcia przez użytkownika. Nasza strona internetowa wykorzystuje następujące
techniczne pliki cookie:
• techniczne ułatwiające nawigację lub sesyjne pliki cookie wykorzystywane do umożliwienia
prawidłowego poruszania się po stronie oraz uwierzytelnienia użytkownika;
• funkcjonalne techniczne pliki cookie wykorzystywane do zapamiętania preferencji użytkownika, np.
język;
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• techniczno-analityczne pliki cookie służą do ustalania, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej
strony internetowej, i umożliwiają nam ocenę oraz usprawnianie jej funkcjonowania.
Są wykorzystywane wyłącznie do optymalizacji, na przykład przez gromadzenie ogólnych informacji o
liczbie użytkowników, którzy odwiedzają stronę i/lub o tym, które strony są najczęściej odwiedzane.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, instalowanie technicznych plików cookie nie wymaga zgody
użytkowników. Aby jednak wyłączyć techniczno-analityczne pliki cookie (lub włączyć je po
pierwotnej odmowie zgody), klient
może w dowolnym momencie wejść na stronę
https://wa.aruba.it/index.php?module=CoreAdminHome&action=optOut&language=en, aby zobaczyć
status zgody i w razie potrzeby udzielić jej lub ją wycofać.
Analityczne i umożliwiające profilowanie pliki cookie osób trzecich
Pliki cookie osób trzecich, które mogą zostać zainstalowane, obejmują analityczne oraz umożliwiające
profilowanie pliki cookie pochodzące od Google Analytics, Google Doubleclick, Criteo, Rocket Fuel,
Facebooka lub INIS. Pliki te przesyłane są na naszą witrynę przez witryny takich osób trzecich.
Analityczne pliki cookie osób trzecich są wykorzystywane do identyfikacji informacji dotyczących
zachowania użytkownika na naszej witrynie internetowej. Identyfikacja wykorzystywana jest
anonimowo w celu monitorowania usług i usprawnienia funkcji witryny. Pliki cookie osób trzecich
umożliwiające profilowanie wykorzystywane są do tworzenia profili użytkownika w celu oferowania mu
treści zgodnych z jego wyborami.
Korzystanie z takich plików cookie określane jest przez same osoby trzecie i dlatego Użytkownicy
proszeni są o zapoznanie się z informacjami o ochronie prywatności danych oraz informacjami o
zarządzaniu i wyłączeniu obsługi plików cookie zamieszczonymi na poniższych stronach
internetowych. Informacje te mogą być podane w języku innym niż język klienta; użytkownik może
zawsze skontaktować się z AlphaNet, korzystając z danych podanych w rozdziale I, aby uzyskać
odpowiednie informacje i/lub wyjaśnienia w swoim języku:
PODMIOT
PLIKI COOKIE
ZARZĄDZAJĄCY

_GA

Zapisuje
unikalny
identyfikator ID służący do
generowania
statystyk
dotyczących
sposobu
korzystania z witryny przez
użytkownika.
Zapisuje
adres IP oraz, jeśli to
możliwe,
dane
demograficzne
w
celu
wyświetlania
reklam
ukierunkowanych
na
użytkownika,
a
także
identyfikator transakcji dla
złożonych zamówień (nie
wszystkie
dane
na
wszystkich stronach)

_gid

Zapisuje
unikalny
identyfikator ID służący do
generowania
statystyk
dotyczących
sposobu
korzystania z witryny przez
użytkownika.

Google
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PODMIOT
PLIKI COOKIE
ZARZĄDZAJĄCY

VisitorStatus

ZBIERANE DANE

LINK POLITYKI
PRYWATNOŚCI
PODMIOTU
ZARZĄDZAJĄCE
GO

LINK ZAWARTY W

LINK DO WYŁĄCZANIA

KODZIE

PLIKÓW COOKIE

Służy do zbierania danych
statystycznych
dotyczących parametrów
zdefiniowanych
przez
użytkownika w Google
Analytics.

ads/gaaudiences

Piksel

collect

Piksel

r/collect

Piksel

IDE

Wykorzystywane
przez
Google DoubleClick do
rejestrowania i tworzenia
raportów na temat działań
użytkownika na stronie po
wyświetleniu lub kliknięciu
jednej
z
reklam
reklamodawcy,
aby
zmierzyć
skuteczność
reklamy
i
przedstawić
użytkownikowi
ukierunkowane reklamy.

PREF

Zapisuje
unikalny https://www.yo https://www.yout https://support.google.c
identyfikator
używany utube.com/intl/ ube.com/embed/ om/accounts/answer/6
przez Google do statystyk pl/yt/about/polic
b-m0r1416?hl=pl
dotyczących
sposobu ies/#community
xx0jy?rel=0
korzystania
przez
-guidelines
użytkownika
witryny
z
filmów
YouTube
na
różnych
stronach
internetowych.

GPS

Zapisuje
unikalny
identyfikator
na
urządzeniach mobilnych w
celu ułatwienia śledzenia
na
podstawie
pozycjonowania
geograficznego GPS.

YouTube

visitor-id

YSC

Zapisuje
unikalny
identyfikator do statystyk
dotyczących
filmów
YouTube
obejrzanych
przez użytkownika.

_pk_id#

Zbiera anonimowe dane
statystyczne
dotyczące
odwiedzin witryny, takie jak
liczba odwiedzin, średni
czas spędzony na witrynie
oraz obejrzane strony.

_pk_ses#

Wykorzystywane
przez
platformę Piwik Analytics
do
śledzenia
żądań

Matomo

www.forpsi.pl
2019.04.15_wer . 1.0.

https://matomo.
org/privacypolicy/

biuro@forpsi.pl

wa.aruba.it
https://wa.aruba.it/inde
(platforma Web x.php?module=CoreAd
Analytics na minHome&action=optO
własnym
ut&language=en
lokalnym
serwerze)

+ 48 32 441 63 46
4

AlphaNet Sp. z o. o
41-200 Sosnowiec, ul. Małobądzka 4A
tel.: 032/4416346 fax.: 032/7853332
NIP: PL 6443186165 Regon: 278266739

PODMIOT
PLIKI COOKIE
ZARZĄDZAJĄCY

ZBIERANE DANE

LINK POLITYKI
PRYWATNOŚCI
PODMIOTU
ZARZĄDZAJĄCE
GO

LINK ZAWARTY W

LINK DO WYŁĄCZANIA

KODZIE

PLIKÓW COOKIE

użytkownika dotyczących
stron podczas sesji.

Yahoo.com

piwik.php

Piksel
https://policies.
oath.com/ie/en/
oath/privacy/

nd.

https://policies.oath.co
m/ie/en/oath/privacy/co
ntrols/index.html

B

Zbiera anonimowe dane
dotyczące
odwiedzin
witryny przez użytkownika,
takie jak liczba odwiedzin,
średni czas spędzony na
witrynie
oraz
pobrane
strony. Zapisywane dane
są wykorzystywane do
klasyfikacji zainteresowań
użytkowników
i
definiowania
profili
demograficznych w celu
dostosowania witryny do
użytkownika.

http://rocketfuel
.com/it/privacy/

sizmek.com

http://rocketfuel.com/it/
cookie-policy/

eud

Zapisuje zanonimizowane
dane użytkowników, takie
jak adresy IP, położenie
geograficzne, odwiedzane
witryny i reklamy, które
użytkownik kliknął, w celu
optymalizacji
wyświetlanych reklam na
podstawie informacji o
ruchach użytkowników na
stronach, które korzystają z
tej samej sieci reklamowej.

euds

Zapisuje zanonimizowane
dane dotyczące odwiedzin
witryny przez użytkownika,
takie jak liczba odwiedzin,
średni czas spędzony na
witrynie
oraz
pobrane
strony, w celu wyświetlania
ukierunkowanych reklam.

rud

Zapisuje zanonimizowane
dane użytkowników, takie
jak adresy IP, położenie
geograficzne, odwiedzane
witryny i reklamy, które
użytkownik kliknął, w celu
optymalizacji
wyświetlanych reklam na
podstawie informacji o
ruchach użytkowników na
stronach, które korzystają z
tej samej sieci reklamowej.

ruds

Zapisuje zanonimizowane
dane użytkowników, takie
jak adresy IP, położenie
geograficzne, odwiedzane
witryny i reklamy, które
użytkownik kliknął, w celu
optymalizacji
wyświetlanych reklam na

Rocket Fuel
Sizmek
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PODMIOT
PLIKI COOKIE
ZARZĄDZAJĄCY

ZBIERANE DANE

LINK POLITYKI
PRYWATNOŚCI
PODMIOTU
ZARZĄDZAJĄCE
GO

LINK ZAWARTY W

LINK DO WYŁĄCZANIA

KODZIE

PLIKÓW COOKIE

https://privacy.
microsoft.com/
plpl/privacystate
ment

https://bat.bing.c https://privacy.microsoft
om/bat.js
.com/plpl/privacystatement

podstawie informacji o
ruchach użytkowników na
stronach, które korzystają z
tej samej sieci reklamowej.

smd

Zapisuje zanonimizowane
dane użytkowników, takie
jak adresy IP, położenie
geograficzne, odwiedzane
witryny i reklamy, które
użytkownik kliknął, w celu
optymalizacji
wyświetlanych reklam na
podstawie informacji o
ruchach użytkowników na
stronach, które korzystają z
tej samej sieci reklamowej.

MUID

Powszechnie
wykorzystywane
przez
Microsoft jako unikalny
identyfikator użytkownika.
Ten plik cookie umożliwia
śledzenie
użytkownika
poprzez
synchronizację
identyfikatora w różnych
domenach Microsoft.

MUIDB

bing.com - MUIDB

fr

Wykorzystywane
przez https://www.fac facebook.com - fr https://www.facebook.c
Facebook do dostarczania ebook.com/priv
om/help/cookies/
serii
produktów acy/explanation
reklamowych, takich jak
oferty
reklamodawców
zewnętrznych w czasie
rzeczywistym.

Bing

Facebook

facebook.com - tr

tr

ROZDZIAŁ III
Przekazywanie danych osobom trzecim oraz kategorie odbiorców (artykuł 13, ustęp 1 RODO)
Dane osobowe klienta głównie przekazywane są osobom trzecim i/lub odbiorcom, których działania są
niezbędne do realizacji zawartej umowy oraz do spełnienia określonych wymogów prawnych tj.:
Kategorie odbiorców
Firmy należące do grupy Aruba S.p.A. („Grupa
Aruba”)

Osoby trzecie oraz spółki należące do grupy
Aruba S.p.A.*

Organy prawne, Organy nadzoru i kontroli

Formalnie upoważnione osoby lub osoby z
potwierdzonymi prawami

* Administrator wymaga od swoich dostawców zewnętrznych oraz Inspektorów ochrony danych, aby
stosowali się do środków bezpieczeństwa, równych tym zastosowanym w przypadku klienta, poprzez
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ograniczenie zakresu działań Inspektora ochrony danych, w ramach bezpośredniego przetwarzania
powiązanego z zamówionymi usługami.
Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych klienta do krajów, gdzie RODO nie
obowiązuje (kraje spoza UE) z wyjątkiem przypadków, gdy wyraźnie stwierdzono inaczej, o których
klient zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem i w stosownych przypadkach poproszony o zgodę.
ROZDZIAŁ IV
W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe klienta (artykuł 32 RODO)
Administrator Danych stosuje odpowiednie zabezpieczenia, aby zachować poufność, integralność i
dostępność danych osobowych klienta i wymaga takich samych zabezpieczeń od swoich dostawców
zewnętrznych i Podmiotów przetwarzających.

Gdzie przetwarzamy dane osobowe klienta
Dane osobowe klienta przechowywane są w formie wydruku oraz w formie elektronicznej oraz w
zdalnych archiwach w krajach, gdzie obowiązuje RODO (kraje UE).
Jak długo przechowujemy dane klienta? (artykuł 13, ustęp 2, litera a RODO)
Okres przechowywania danych zgromadzonych za pośrednictwem plików cookie zależy od rodzaju
plików cookie:
-

Techniczne pliki cookie: AlphaNet nie przechowuje danych związanych z technicznymi plikami
cookie, ponieważ są one przechowywane w urządzeniach końcowych użytkownika. Klient
może w każdym momencie usunąć ten rodzaj plików cookie, wykonując czynności opisane w
niniejszej polityce;

-

Pliki cookie umożliwiające profilowanie: dane wykorzystywane do profilowania nie są
przechowywane, lecz użytkownik musi nimi zarządzać bezpośrednio w stosunku do osobób
trzecich w zależności od otrzymanych od nich instrukcji oraz przy użyciu narzędzi określonych
w niniejszej polityce.

Jakie prawa przysługują klientowi? (artykuły 15 - 20 RODO)
Klient jest uprawniony do uzyskania od Administratora Danych:
a) potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do
uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
1.

cel przetwarzania;

2.

kategorie odnośnych danych osobowych;

3.
informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub
zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach
międzynarodowych;
4.
w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie
jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
5.
informacje o prawie do żądania od Administratora Danych poprawienia, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych klienta oraz do wniesienia sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania;

www.forpsi.pl
2019.04.15_wer . 1.0.

biuro@forpsi.pl

+ 48 32 441 63 46
7

AlphaNet Sp. z o. o
41-200 Sosnowiec, ul. Małobądzka 4A
tel.: 032/4416346 fax.: 032/7853332
NIP: PL 6443186165 Regon: 278266739

6.

informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzoru;

7.
jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od klienta – wszelkie dostępne informacje o
ich źródle;
8.
informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz –
przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także
o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla klienta;
9.
informacje o odpowiednich zabezpieczeniach, jeżeli dane osobowe są przekazywane
do państwa trzeciego (spoza UE) lub organizacji międzynarodowej w celu ochrony
przekazywanych
danych;
b) uprawienie do uzyskania kopii swoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu, z
zastrzeżeniem, że to uprawienie nie narusza praw i wolności innych; za wszelkie dodatkowe kopie, o
które poprosi klient, Administrator Danych może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z
kosztów administracyjnych;
c) prawo żądania od Administratora Danych poprawienia bez zbędnej zwłoki swoich danych
osobowych, które są nieprawidłowe.
d) prawo do usunięcia bez zbędnej zwłoki swoich danych osobowych przez Administratora Danych,
jeżeli zaistniały powody opisane w artykule 17 RODO, w tym na przykład, jeśli te dane nie są już
niezbędne do celów przetwarzania lub dane osobowe są uważane za niezgodnie z prawem oraz jeśli
nie istnieją warunki wyznaczone przez prawo; i w każdym przypadku, kiedy przetwarzanie nie jest
uzasadnione przez inny równie ważny prawnie zasadny powód;
e) prawo do ograniczenia przetwarzania przez Administratora Danych, w przypadkach
przewidywanych przez artykuł 18 RODO, na przykład, kiedy klient kwestionuje prawidłowość danych
osobowych – na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych;
klient musi otrzymać zawiadomienie, w odpowiednim czasie, jeśli okres zawieszenia upłynął lub
powód ograniczający przetwarzanie został wyeliminowany i z tego powodu wycofano samo
ograniczenie;
f) prawo do uzyskania informacji od Administratora Danych o każdym odbiorcy, który otrzymał wnioski
o poprawienie lub usunięcie danych osobowych lub ograniczenie zastosowanego przetwarzania, z
wyjątkiem sytuacji, gdy okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku;
g) prawo do otrzymania danych osobowych w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu
Administratorowi Danych bez przeszkód ze strony administratora, któremu najpierw dostarczono te
dane osobowe, w przypadkach przewidzianych przez artykuł 20 RODO oraz prawo do zażądania, by
dane osobowe zostały przesłane przez Administratora Danych bezpośrednio innemu administratorowi,
o ile jest to technicznie możliwe.
Aby otrzymać szczegółowe informacje lub przesłać wniosek, prosimy o kontakt z Administratorem
Danych na adres privacy@forpsi.pl .W celu zagwarantowania, że powyżej opisane prawa są
wykorzystywane przez klienta i zapobieżeniu ich wykorzystywania przez nieupoważnioną osobę
trzecią, Administrator Danych może poprosić klienta o przekazanie innych informacji niezbędnych do
realizacji tego celu.W jaki sposób i kiedy można sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych
osobowych? (artykuły 21 RODO)
Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną
sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeśli sprzeciw jest oparty na zasadnych
powodach lub jeśli takie przetwarzanie ma na celu działania promocyjne, wysyłając wniosek do
Administratora Danych pod ad privacy@forpsi.pl.
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Klient ma prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych, jeśli Administrator Danych nie
ma zasadnego prawnie powodu, aby nie spełnić takiego żądania i w każdym wypadku, jeśli klient
wniósł sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w celach promocyjnych.
Do kogo osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę? (Artykuł 15 RODO)
Niezależnie od pozostających w toku działań administracyjnych lub sądowych, klient może
wnieśćskargę do stosownego polskiego organu nadzoru (Urząd Ochrony Danych Osobowych), czyli
do organu, który wykonuje swoje obowiązki i korzysta ze swoich praw w kraju członkowskim, w który
wystąpiło naruszenie RODO.
Wszelkie aktualizacje niniejszych informacji zostaną ogłoszone terminowo i przez odpowiednie kanały,
a Administrator Danych poinformuje klienta o przetwarzaniu danych w innych celach niż te
przedstawione w niniejszej polityce prywatności przed podjęciem takiego przetwarzania lub po
uzyskaniu zgody klienta na nie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

***
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