Polityka prywatności

1. Informacje ogólne
1. Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady gromadzenia i wykorzystywania danych
osobowych użytkowników serwisu internetowego (dalej: strona internetowa) przez
Administratora oraz prawa w zakresie danych osobowych przysługujące osobom, których dane
dotyczą.
2. Właścicielem strony internetowej i Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Xtension sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Opacka 12, 80-338 Gdańsk, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000890232, posiadająca
numer REGON: 388458340, NIP: 5871729592 („Administrator”).
3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się
z Administratorem również mailowo pod adresem e- mail: biuro@xtension.pl

2. Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe w celach:
1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści zgromadzonych na
stronie internetowej – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania umowy,
2. analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności
użytkowników oraz ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności świadczonych
usług,
3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora polegający na
ochronie swoich praw,
W przypadku, gdy którykolwiek z zastosowanych przez Administratora plików cookie przetwarza
dane osobowe, przetwarzanie odbywa się:
4. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w
zakresie optymalnego funkcjonowania strony i zapewnienia, że strona Administratora jest
przyjazna dla użytkowników,
5. na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze strony internetowej – w szczególności pliki te pozwalają

rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają
ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c. utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na
każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
d. zapewnienia bezpieczeństwa – pliki cookies są wykorzystywane w celu
uwierzytelnienia użytkowników, przez co służą do ochrony danych osobowych
użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych.
Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i
celu przetwarzania. Co do zasady dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do
czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania
danych osobowych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
prawnie uzasadniony interes administratora.

3. Rodzaje plików Cookies
1. Pliki cookies stanowią niewielkie pliki z informacjami, które podczas wizyty na stronie
internetowej zostają zapisane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym komputera
lub w pamięci urządzenia przenośnego użytkownika. Pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia
Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń
Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania
złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez
Użytkownika i dostosować stronę indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki cookies
zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu
oraz przypisaną wartość.
2. W ramach strony internetowej stosowane następujące rodzaje plików cookies:
a. niezbędne - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony
internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
b. zewnętrzne - są instalowane przez inny podmiot niż właściciel odwiedzanej strony w
celu zebrania określonych informacji, np. aby przeprowadzić analizę danych
demograficznych lub zachowań użytkowników.
3. Administrator wykorzystuje następujące zewnętrzne pliki cookies pochodzące od podmiotów
trzecich, tj.:
a. Google Analytics – tj. narzędzia do analizy statystyk stron internetowych,
udostępnionego przez Google Inc. w ramach której przetwarzane są zagregowane, a
przez to anonimowe dane statystyczne, dotyczące użytkowników odwiedzających
stronę. Administrator korzysta z tej analityki internetowej w ramach celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które realizuje na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f) RODO, a w szczególności w celu oceny korzystania ze strony internetowej,
określenia kanałów, jakim użytkownicy znajdują stronę, a także ulepszenia strony.
Każdy użytkownik może uniemożliwić gromadzenie i przetwarzanie danych za

pośrednictwem plików cookies Google Analytics poprzez zainstalowanie dodatku do
przeglądarki blokującego to narzędzie, który jest dostępny pod adresem:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
4. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do
urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik
może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji
usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu plików cookies na urządzeniu Użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili
usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której
używa.
5. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na niniejszej stronie internetowej.
6. Strona internetowa Administratora zawiera odnośniki do innych stron www. Użytkownik
wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z Polityką Prywatności, szczególnie w
zakresie plików cookies. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Politykę prywatności
obowiązującą na tych stronach.

4. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym zobowiązani jesteśmy
przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty realizujące
na rzecz Administratora usługi m.in. takie jak: informatyczne, księgowe, kadrowe, usługi
kurierskie lub pocztowe, przy czym podmioty takie przetwarzają dane na podstawie umowy z
Administratorem.

5. Prawa związane z ochroną danych osobowych
1. Każdej osobie, której dane przetwarzane są prze Administratora przysługują następujące
uprawnienia:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

prawo do informacji,
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
prawo do usunięcia danych osobowych tj. prawo do „bycia zapomnianym”,
prawo do ograniczenia przetwarzania,
prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o
ograniczonym ich przetwarzaniu,
g. prawo do przenoszenia danych osobowych,
h. prawo do sprzeciwu,
i. prawo do tego, by nie podlegać proﬁlowaniu.

2. Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają
przepisy art. 12–23 RODO.
3. Ponadto osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

6. Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, ale może być warunkiem
koniecznym do zawarcia umowy i wypełnienia celów przetwarzania.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu
ochrony danych osobowych.
W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności i plików cookies spełnia przez cały czas aktualne
wymogi nałożone w przepisach prawa, Administrator zastrzega sobie prawo do wnoszenia do
niej zmian w dowolnym czasie.

