
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

 

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat zasad gromadzenia, przetwarzania i ochrony 

danych osobowych Użytkowników portalu „polkazzasadami.pl”, zwanego dalej „Portalem” 

przez Wyborowa S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Komandoria 5, 61-023 Poznań, zwaną dalej 

„Administratorem”. 

Celem zbierania danych osobowych w Portalu jest prowadzenie za pomocą Portalu cyklicznego 

programu sprzedażowego dla przedsiębiorców oraz zbieranie danych osobowych dla celów 

marketingu Administratora (dalej: „Program”). 

 

Ochrona danych osobowych 

 

Dane osobowe użytkowników Portalu (dalej: ,,Użytkownik” lub „Użytkownik Portalu”) są 

przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ROZPORZĄDZENIEM 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) dalej jako „RODO”.   

Administrator nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim (poza podmiotami 

współpracującymi bezpośrednio przy obsłudze Programu) danych osobowych (w tym również 

adresów e-mail) Użytkowników. Ujawnienie danych Użytkownika może nastąpić jedynie w 

szczególnym przypadku, gdy Administrator musi chronić prawa mu przysługujące lub 

zadecyduje o tym uprawniony przepisami prawa organ. 

Zbierane dane są powierzane przez Wyborową S.A. do przetwarzania IQ Marketing (Poland) 

Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie; adres: 02-954 Warszawa, ul, Wiktorii Wiedeńskiej 17 – 

organizatorowi Programu (dalej jako „Organizator”) oraz firmie zewnętrznej, która zatrudnia 

audytorów, na potrzeby przeprowadzenia zgodnie z „Ogólnymi warunkami Programu 

PoweShelf 7.0” kontroli w sklepach. Organizator powierza przetwarzanie danych osobowych 

dalej  podmiotowi świadczącemu usługi hostingowe na rzecz Organizatora. Dane powierzane 

są również Google Inc. w zakresie świadczenia usług analitycznych dla Portalu.   

Dane Użytkowników nie będą przekazywane jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu, chyba że 

taki obowiązek wynika z przepisów prawa (np. organom ścigania). 

Dostęp do danych uczestników Programu mają jedynie osoby upoważnione odpowiednio przez 

Administratora oraz Organizatora Programu. 

Osoby uprawnione do dostępu do danych zobowiązane są do zachowania tych danych w 

tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom niepowołanym. 

Zabronione jest celowe opracowywanie, generowanie, uruchamianie lub próby wprowadzania 

kodów komputerowych, które: służą do omijania lub przełamywania zabezpieczeń i praw 

dostępu, mają zdolność uszkadzania plików systemowych, dostępnego oprogramowania lub 

plików innych Użytkowników, powodowałyby zakłócenia w działaniu systemów 

teleinformatycznych Wyborowa S.A. lub IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.. 

Jakiekolwiek wykorzystanie systemów informatycznych do działań niezgodnych z prawem lub 

takich, które mogą zostać uznane za łamiące prawo Rzeczypospolitej Polskiej, jest stanowczo 

zabronione. 

Wszystkie dane zgromadzone w naszych zbiorach podlegają szczególnej ochronie oraz 

zabezpieczeniu przed nieupoważnionym dostępem. Informacje będące w naszym posiadaniu 

przechowywane są  przez nas z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, 

spełniających wymagania polskiego prawa i standardów rynkowych. Serwer internetowy, na 



którym przechowywane są dane, jest chroniony w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo. 

Należy jednak pamiętać, że w obecnej chwili nie ma sposobu na zagwarantowanie 

stuprocentowego bezpieczeństwa danych w Internecie. Z tego powodu nie możemy udzielić 

pełnej gwarancji, że dane nie dostaną się w niepowołane ręce. Staramy się jednak zrobić 

wszystko, co możliwe, aby temu zapobiec. Oczekujemy również Państwa pomocy. Zalecamy 

Państwu ostrożność, w postaci przechowywania swojego hasła i loginu do Portalu w 

bezpiecznym miejscu i nie udostępniania wskazanych informacji osobom trzecim. 

 

Przetwarzanie danych osobowych 

i. Postanowienia ogólne 

Portal gromadzi bazę informacji o swoich Użytkownikach w sposób zautomatyzowany oraz 

poprzez formularze do których dane wprowadzają Użytkownicy. Aby skorzystać z Portalu 

Użytkownik musi przekazać Administratorowi niektóre dane osobowe. Ich podanie jest 

dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umów i korzystania z Portalu oraz udziału w Programie.  

Są to: nazwa/firma, numer REGON/KRS, numer NIP, adres siedziby firmy, kod pocztowy i 

miejscowość, województwo, imię, nazwisko, stanowisko reprezentanta firmy, numer telefonu, 

adres e-mail, adres lP.  

Użytkownik może wprowadzić do Portalu również inne dane, które będą wykorzystywane 

wyłącznie na potrzeby realizacji Programu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym 

dokumencie. 

Administrator korzysta z narzędzi do agregowania statystyk odwiedzin Portalu.   

ii. Podstawa prawa przetwarzania  

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika jest 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a więc realizacja zawartej z użytkownikiem przez Organizatora, 

działającego na zlecenie Administratora, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną 

(korzystania z Platformy) oraz realizacja umów zawieranych przez Użytkownika z 

Organizatorem działającym na zlecenie Administratora, za pośrednictwem Portalu.  

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika może 

być również jego dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w zakresie w jakim Użytkownik 

wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb marketingu 

Administratora.  Niezależnie od zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu 

Administratora, wynikającej z RODO, Użytkownik w celu otrzymywania wiadomości 

handlowych Administratora za pośrednictwem wiadomości e-mail, wyraża stosowną zgodę na 

podstawie art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, natomiast w celu 

otrzymywania wiadomości handlowych Administratora na podany przez Użytkownika numer 

telefonu, Użytkownik wyraża stosowną zgodę na podstawie art. 172 Ustawy Prawo 

Telekomunikacyjne.   

Podstawą prawną przetwarzania danych w celach analitycznych i marketingowych zbieranych 

z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics jest wyraźna zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. 

a) RODO) wyrażona przy wejściu  na Portal. Dane osobowe w powyższym przypadku mogą 

być przekazywane do państw trzecich (odbiorcom w państwach trzecich). Z informacji 

pozyskanych od wskazanych powyżej podmiotów wynika, że dane mogą być przekazywane do 

państw trzecich, co do których zachodzi brak stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego 

stopnia ochrony, w tym USA, jednak w takich przypadkach, stosowane są zabezpieczenia 

wynikające ze standardowych klauzul umownych zgodnych z Decyzją Komisji 2010/87/UE z 

dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania 

danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na 

mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. W takich przypadkach kopie 

ww. zabezpieczeń można uzyskać na wniosek od podmiotu, do którego dane są przekazywane. 



 

iii. Cele przetwarzania  

Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie przez Organizatora usług dostępu do 

Platformy oraz realizacja praw i obowiązków Użytkownika w związku z jego udziałem w 

Programie.   

W zakresie marketingu Administratora, celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika 

jest przesyłanie informacji handlowych oraz kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty 

produktów Administratora.   

Celem przetwarzania danych w postaci identyfikatorów internetowych, oraz danych 

generowanych z plików cookies jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Portalu, t.j. 

wyświetlenia zawartości, utrzymania sesji, zapewnienia bezpieczeństwa, a także – jednak 

wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody przy wejściu na Portal – w celach 

analitycznych/statystycznych i marketingowych, tj. tworzenia statystyk, liczby wejść, 

monitorowania strony, z której nastąpiło przekierowanie do niniejszej witryny, czasu wizyty, 

liczby i rodzaju otwieranych podstron.  

Dane zbierane w skrzynce e-mailowej/kontakt zbierane są w celu umożliwienia komunikacji e-

mailowej z wykorzystaniem funkcjonalności Portalu.   

iv. Inne  

Aby zrealizować przysługujące Użytkownikowi uprawnienia, w tym zmienić lub usunąć swoje 

dane osobowe lub wycofać udzielone zgody, Użytkownik powinien skontaktować się z 

Administratorem pod adresem: pomoc@polkazzasadami.pl (z tytułem Polityka Prywatności 

WYBOROWA —polkazzasadami). 

v. Okres przetwarzania  

Dane Użytkowników Portalu przetwarzane są do czasu realizacji danej usługi drogą 

elektroniczną, zaś w dalszym okresie przez okres 3,5 lat dla obrony ewentualnych roszczeń 

kierowanych przez Użytkowników, oraz 5 lat liczonych od początku roku następującego po 

roku, w którym powstało zobowiązanie podatkowe dla celów podatkowych, w tym ewentualnej 

kontroli podatkowej. 

Dane Użytkowników Portalu, udostępnione Administratorowi w celu przekazywania 

Użytkownikowi informacji handlowych, przetwarzane będą do momentu cofnięcia zgody przez 

Użytkownika.  

vi. Prawa Użytkowników  

Informujemy, iż każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych 

osobowych oraz może żądać ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich 

przetwarzania, oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w sytuacji, 

gdy jej dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. 

Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia swoich danych, w przypadku gdy 

podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika lub niezbędność przetwarzania danych do 

realizacji umowy, której stroną jest Użytkownik. Użytkownik ma również prawo do cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych, które przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika, w 

dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane są przetwarzane 

przysługuje skarga do organu nadzorczego. 



Użytkownik, który wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości handlowych drogą 

elektroniczną lub na podany przez niego numer telefonu, ma prawo do cofnięcia tej zgody w 

dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przekazywania Użytkownikowi 

wiadomości handlowych, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

 

Logi systemowe i cookies 

 

Ze względów technicznych, Administrator gromadzi informacje zawarte w logach 

systemowych (takie jak: data i czas połączenia, adres lP oraz inne) i wykorzystuje mechanizm 

plików cookies, zapisywanych na komputerze Użytkownika. 

W Portalu stosowane są następujące pliki cookies: 

 Nazwa pliku          okres  opis działania 

_ga  2 lata 
Gromadzi informacje o sposobie korzystania z witryny 

w celach analitycznych – nie zbiera danych osobowych. 

_gat  1 minuta 

Ogranicza gromadzenie danych, jeżeli na jednej stronie 

otrzymano zbyt wiele żądań Użytkowników. Niektóre 

żądania Użytkowników są blokowane, a wyniki 

wyświetlane – nie zbiera danych osobowych. 

_gid  

24 

godziny 

Gromadzi informacje o pojedynczej wizycie 

Użytkownika na stronie – nie zbiera danych 

osobowych. 

komunikat_cookie  

Koniec 

sesji 

Przechowuje informację o zaakceptowaniu przez 

Użytkownika warunków przetwarzania ciasteczek 

(cookies). 

production_809wpr_ps18  

Koniec 

sesji 
Przechowuje informację o identyfikatorze sesji 

przypisanym do danego Użytkownika. 

 

 

Uwagi 

 

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w 

związku z korzystaniem z Portalu prosimy kierować na adres: IQ Marketing (Poland) sp. z o.o., 

ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa z dopiskiem „POLITYKA PRYWATNOŚCI 

— WYBOROWA - polkazzasadami” lub e-mail: kontakt@polkazzasadami.pl (z tytułem 

Polityka Prywatności WYBOROWA - polkazzasadami). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


