POLITYKA PRYWATNOŚCI
Mając na uwadze odpowiednie zabezpieczenie podstawowych praw i wolności osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, wypełniając jednocześnie nałożony na nas
obowiązek, niniejszym przedstawiamy dokument, w którym to znajdziesz informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych.
Poniżej przedstawiamy wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego istotne informacje
na temat tego w jaki sposób gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane są informacje dotyczące
danych osobowych Firm i Użytkowników.
Użyte poniżej, a zdefiniowane w Regulaminie świadczenia usług definicje mają takie znaczenie jakie
nadaliśmy im w Regulaminie świadczenia usług opublikowanym na stronie internetowej tyronecosystem.com.
1. Administrator danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest TYRON ECOSYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000887520, NIP 5252854023. Adres
poczty elektronicznej do kontaktu kontakt@tyron-ecosystem.com
2. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych:
Podczas przetwarzania danych osobowych Firm i Użytkowników, jako Administrator danych
osobowych, stosujemy się do poniższych zasad:
•

zgodność z prawem, przejrzystość, rzetelność – przetwarzane dane osobowe odbywają się w
sposób oparty na przepisach prawa, tj. Rozporządzenia 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) (Dz. U. UE. L. z
2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), z uwzględnieniem faktu aby osoba, której dane są
przetwarzane była w sposób czytelny informowana o posiadanych uprawnieniach.

•

ograniczony cel – przetwarzanie danych odbywa się w konkretnych i uzasadnionych celach
Administratora, z uwzględnieniem faktu aby dane osobowe nie były gromadzone bezcelowo.

•

adekwatność i minimalizacja – przetwarzanie odbywa się tylko w zakresie takich danych, które
są niezbędne do ustalonych przez Administratora celów przetwarzania danych.
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•

prawidłowość – dane osobowe są weryfikowane przez Administratora i podlegają
sprostowaniu w razie potrzeby zarówno na wniosek Firmy i Użytkownika jak i przez samego
Administratora.

•

poufność i integralność – przetwarzanie danych odbywa się w sposób zapewniający ochronę
przed niedozwolonym ich ujawnieniem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem z
zastosowaniem właściwych zasad bezpieczeństwa.

•

czas przechowywania danych osobowych – niniejsza Polityka prywatności definiuje czas przez
jaki Administrator przetwarzana dane osobowe Firm i Użytkowników z uwzględnieniem faktu,
iż dane osobowe przetwarzane są w uzasadnionych interesem Administratora ramach
czasowych.

3. Przetwarzanie danych:
Korzystanie z Serwisu wiąże się z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych
Użytkowników takich jak:
1) imię i nazwisko Firmy lub Użytkownika – dane te są przetwarzane gdy Firma lub Użytkownik
przekaże je bezpośrednio przy rejestrowaniu Konta i kolejno będzie się tymi danymi posługiwał
przy korzystaniu z funkcjonalności Serwisu;
2) adres poczty elektronicznej – dane te są przetwarzane gdy Firma lub Użytkownik przekaże je
podczas rejestrowania Konta; poprzez adres poczty elektronicznej realizowana jest procedura
logowania do funkcjonalności Serwisu, w tym procedura odzyskiwania hasła; dane te są
również przetwarzane w sytuacji nawiązania z Administratorem komunikacji mailowej, np.
reklamacji – w przypadku kontaktu mailowego zbieramy wszystkie informacje, które
zdecydujesz się przekazać podczas komunikacji mailowej z naszymi pracownikami lub
przedstawicielami, przy czym każdorazowo będziesz informowany o tym jakie dane są
wymagane aby zrealizować cel w jakim się z Administratorem kontaktujesz;
3) hasło Firmy lub Użytkownika – dane te są przetwarzane każdorazowo gdy Firma lub
Użytkownik chce zalogować się do Serwisu;
4) Numer Identyfikacji Podatkowej osób fizycznych – dane są przetwarzane gdy Firma lub
Użytkownik przekaże je bezpośrednio przy rejestrowaniu Konta; w przypadku osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą numer identyfikacji podatkowej pozwala ustalić dane
dotyczące m.in. adresu prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, numeru telefonu,
a udostępnione w ramach publicznych rejestrów;
5) numer telefonu – dane te są przetwarzane gdy Firma lub Użytkownik przekaże je bezpośrednio
w panelu ustawień dla profilu Firmy lub Użytkownika; dane te są również przetwarza w sytuacji
nawiązania z Administratorem komunikacji telefonicznej - w przypadku kontaktu
telefonicznego zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas
rozmowy z naszymi pracownikami lub przedstawicielami, przy czym każdorazowo będziesz
informowany o tym jakie dane są wymagane aby zrealizować cel w jakim się z Administratorem
kontaktujesz;
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6) adres – dane te są przetwarzane gdy Firma lub Użytkownik przekaże je bezpośrednio w panelu
ustawień dla profilu Firmy lub Użytkownika;
7) imię i nazwisko pracownika Firmy – dane te są przetwarzane gdy Firma lub Użytkownik
przekaże je bezpośrednio w panelu ustawień dla profilu Firmy lub Użytkownik;
8) informacje dotyczące płatności – dane te są przetwarzane w sytuacji gdy jako Firma lub
Użytkownik korzystasz z płatnych funkcjonalności Serwisu;
9) adres IP urządzeń końcowych Firmy lub Użytkownika (dane te zbierane są automatycznie) –
dane te są przetwarzane w celu umożliwienia Firmie lub Użytkownikowi korzystanie z Serwisu;
zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania Serwisu, w tym w celach
technicznych aby usprawnić ich funkcjonowanie;
10) informacje o systemie operacyjnym i urządzeniach końcowych Firmy lub Użytkownika (dane
te zbierane są automatycznie) – dane te są przetwarzane w celu ustalenia rodzajów urządzeń,
z których korzystają Firmy lub Użytkownicy przy użytkowaniu Serwisu. Informacje gromadzone
są przy pomocy plików cookies, przy czym służą usprawnieniu funkcjonalności Serwisu;
11) informacje o lokalizacji – dane te są przetwarzane w zależności od ustawień prywatności
urządzenia końcowego Firmy lub Użytkownika; dane te dotyczą aktualnej lokalizacji Firmy lub
Użytkownika bądź też wystawionych przez nich ogłoszeń; dane dotyczące aktualizacji
pozwalają na wyświetlanie i przeglądanie ogłoszeń wystawionych w ramach określonego w
wyszukiwarce zasięgu.
Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych określonych w art. 9 RODO, tj.
dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych,
danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych
dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
4. Zakres i okres przetwarzania danych osobowych:
a) dane przetwarzane są w zakresie podanym przez Firmę lub Użytkownika w ramach rejestracji
Konta i każdorazowego logowania Firmy lub Użytkownika na Konto, z tym zastrzeżeniem że
niepodanie danych wymaganych do rejestracji Konta lub logowania na Konto uniemożliwia
korzystanie z funkcjonalności Serwisu;
b) dane przetwarzane są przez okres niezbędny do osiągnięcia celów określonych w ramach
niniejszej Polityki prywatności oraz przez okres na jaki Firma lub Użytkownik wyraża na to
zgodę, a także na okresie trwania Umowy. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres
dłuższy, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora wynika
ze szczególnych przepisów prawa, z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym
mowa w pkt. 5 ppkt. c) poniżej.
c) w przypadku danych osobowych, które są przekazywane przez Firmę lub Użytkownika
dobrowolnie okres przetwarzania danych osobowych wynosi trzy lata liczone od daty, w której
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Firma lub Użytkownik usunie Konto w Serwisie. Administratora uprawniony jest do zachowania
danych osobowych w zakresie w jakim wymaga tego jego prawnie uzasadniony interes.
5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do prawidłowego korzystania z Serwisu, w tym
umożliwienie Firmie lub Użytkownikowi korzystania z funkcjonalności Serwisu; jest to
niezbędne do wykonania Umowy zawartej z Administratorem;
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność wypełniania obowiązków prawnych obciążających
Administratora;
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony prawnie interes Administratora jakim jest
dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia
właściwych postępowań cywilnych, karnych, jeżeli zostały one wszczęte w tym okresie;
także poprawa jakości świadczonych usług; wykrywanie nadużyć w korzystaniu z Serwisu;
d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. każdorazowo zgoda Firmy lub Użytkownika na przetwarzanie
danych osobowych, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają
zastosowania.
6. Cel przetwarzania danych osobowych:
Poza celami wskazanymi w pkt. 3 powyżej, przetwarzanie danych osobowych odbywa się m.in. w celu:
a) świadczenia usług polegających na udostępnieniu funkcjonalności Serwisu, w tym
umożliwieniu realizowania za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności online;
b) rozwój funkcjonalności Serwisu. Dane o Firmie lub Użytkowniku mogą być
wykorzystywane jako podstawa dalszego rozwoju i ulepszania funkcjonalności Serwisu;
c) zbierania ocen o Firmach lub Użytkownikach. Te informacje mogą stanowić podstawę do
usprawnienia funkcjonowania innych Firm lub Użytkowników w ramach Serwisu.
7. Prawa Firmy oraz Użytkownika:
Firmie oraz Użytkownikowi przysługuje prawo do:
a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12
RODO;
b) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO;
c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których
mowa w art. 16 RODO;
d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO;
e) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO;
f)

przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO;

g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO;
4

h) w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 5 lit. d powyżej – prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z tym jednak zastrzeżeniem, że
cofnięcie zgody w tym zakresie powodować może brak możliwości korzystania z
funkcjonalności Serwisu;
i)

niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO;

j)

wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO, z uwzględnieniem zasad korzystania i
realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO. Więcej informacji
znajdziesz na stronie www.uodo.gov.pl.

W celu realizacji wyżej wskazanych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem za
pośrednictwem danych wskazanych w pkt. 1 Polityki Prywatności.
8. Pozostałe informacje:
a) automatycznie analizowane są informacje w zakresie prawidłowego wypełnienia
wszystkich pól koniecznych do założenia i korzystania przez Firmę lub Użytkownika z
Serwisu, a także w zakresie każdorazowego logowania do ich dostępu. W przypadku
niewypełnienia powyższych danych lub ich nieprawidłowego wypełnienia, Serwis odmówi
dostępu do ich funkcjonalności.
b) dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora w rozumieniu przepisów
RODO.
c) w zakresie w jakim dane Firmy lub Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody,
można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem, usuwając
dane podane dobrowolnie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. W przypadku
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, które konieczne są do
funkcjonowania Serwisu, Firma lub Użytkownik zostaje pozbawiony możliwości
korzystania z Serwisu.
d) Administrator nie przewiduje obrotu danymi i nie sprzedaje ani nie użycza
przechowywanych danych osobowych innym osobom lub instytucjom. Przetwarzane przez
Administratora dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym podmiotom (w tym
organom państwa) na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub
osobom trzecim na podstawie orzeczeń odpowiednich organów państwa. Jeżeli wystąpi
taka potrzeba Administrator powierza dane osobowe w możliwie najmniejszym zakresie,
z uwzględnieniem zasad adekwatności i minimalizacji przetwarzania danych osobowych
podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w zakresie obsługi informatycznej
Serwisu. W przypadku gdyby doszło do przekazania danych osobowych innym dostawcom
usług każdorazowo informujemy o tym Firmę lub Użytkownika, a od dostawców usług
wymagamy zachowania bezpieczeństwa i ochrony przekazanych im danych osobowych.
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Korzystamy z usług podmiotów trzecich, które pomagają dostarczać nam określone
rozwiązania związane z naszymi usługami. W tym celu dane Firmy lub Użytkownika mogą
być udostępnione następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
i.

dostawcy usług płatniczych PayU S.A., Stripe, Inc., mogą otrzymywać [w zależności
od metody i przepływu płatności, np. numer telefonu, adres e-mail, adres fizyczny,
numer identyfikacyjny, imię i nazwisko posiadacza karty, adres posiadacza karty,
imię i nazwisko posiadacza karty kredytowej, data ważności karty kredytowej, typ
karty kredytowej, informacje KYC] w celu przetwarzania płatności za zakup usług;

ii.

zintegrowani zewnętrzni dostawcy narzędzi (np. Google Ireland Limited (Google
Maps), którzy mogą otrzymywać informacje o lokalizacji w celu przesyłania
dopasowanych Ogłoszeń z odpowiedniego obszaru;

iii.

dostawcy usług w zakresie komunikacji marketingowej, którzy mogą otrzymywać
dane kontaktowe w celu prowadzenia działań marketingowych;

e) Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych.
f)

Administrator zastosuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu
ochrony przetwarzanych danych osobowych Firmy lub Użytkownika w sposób adekwatny
do zagrożeń i kategorii danych podlegających ochronie. Administrator w szczególności
chroni dane osobowe Firmy lub Użytkownika przed ujawnieniem, przejęciem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem RODO, a także przed wszelkimi zmianami,
utratą lub zniszczeniem.

g) Dane adresowe i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
pozyskujemy w ramach podanych przez Firmy lub Użytkowników danych do publicznych
rejestrów (np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).
9. Komunikacja i marketing:
W przypadku gdy nawiążesz z Administratorem kontakt czy to telefoniczny czy e-mailowy skorzystamy
z nich w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie bądź informowania Cię na bieżąco o
pojawiających się w Serwisie wpisach (blog).
Dane osobowe osób korzystających z formularzy kontaktowych przetwarzane są w celu identyfikacji
nadawcy oraz udzielenia żądanej przez Ciebie pomocy lub informacji, w tym oferty handlowej.
Komunikację marketingową możesz otrzymywać, gdy zgłosiłeś nam chęć otrzymywania takich
informacji w szczególności wyrażając swoją zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej, w tym
poprzez złożenie wyraźnego żądania jej uzyskania lub pozostawienia swoich danych w tym celu.
Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywanej komunikacji marketingowej przez kliknięcie w
odpowiedni link umieszczony w wysłanej do Ciebie wiadomości lub poinformowania nas o tym pod
wskazanym w pkt. 1 adresem.
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Niniejsza Polityka prywatności Serwisu obowiązuje od dnia 01/07/2021 r. Każdorazowo o zmianie
Firma oraz Użytkownik jest informowany w sposób widoczny i zrozumiały, za pośrednictwem Serwisu.
Pliki cookies:
Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne – w szczególności pliki tekstowe – które
są umieszczane w urządzeniu końcowym Firmy lub Użytkownika podczas jego każdej wizyty, co
pozwala naszym witrynom internetowym zapamiętać urządzenie końcowe Firmy lub Użytkownika oraz
służy realizacji kilku celów:
1) Administrator jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Firmy oraz
Użytkownika pliki cookies oraz posiadającym dostęp do nich. Rejestrowanie czynności Firm
oraz Użytkowników za pomocą plików cookies następuje w sposób automatyczny;
2) gromadzone informacje pozwalają podnieść jakość świadczonych usług w ramach Serwisu dla
Firm oraz Użytkowników;
3) Administrator wykorzystuje tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania
Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W
związku z tym Administrator korzysta z plików cookies przechowując informacje lub uzyskując
dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu końcowym Firmy lub Użytkownika;
4) w ramach użytkowania Serwisu wyróżniamy pliki cookies stałe i sesyjne:
a) pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika na czas trwania sesji;
b) uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
na czas trwania sesji;
c) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
d) trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Firmy lub Użytkownika na czas
trwania sesji lub nieco dłużej;
e) dla obsługi wtyczek i widgetów stosujemy pliki cookies, które usuwane są dopiero po
dłuższym okresie niekorzystania z Serwisu. Ich rolą jest odnotowywanie interakcji Firm lub
Użytkowników w Serwisie np. za pomocą powiadomień, korzystania z innych platform w
ramach przekierowań (typu facebook.com);
5) z plików cookies korzystamy na podstawie zgody Firmy lub Użytkownika, za wyjątkiem sytuacji,
gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na rzecz Firmy lub Użytkownika
usługi drogą elektroniczną. Podczas pierwszej wizyty Firma lub Użytkownik wyraża
automatycznie zgodę na korzystanie z plików cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego
świadczenia usługi drogą elektroniczną. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies
może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych w Serwisie;
6) Firma lub Użytkownik może w każdej chwili usunąć zapisane wcześniej pliki cookies z
wykorzystaniem ustawień swojego urządzenia końcowego:
a) Poniżej znajdziesz odnośniki, które przekierują Cię do odpowiednich informacji związanych
z kilkoma, najbardziej popularnymi przeglądarkami:
b) Google Chrome
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c) Mozilla Firefox
d) Safari
e) Opera
7) Serwis wykorzystuje pliki cookies podmiotów trzecich, tj. Google Analitycs for Firebase,
zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA:
a) działania w tym zakresie Administrator realizuje opierając się na jego prawnie
uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu
optymalizacji Serwisu;
b) Google Analytics for Firebase w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu
przez Firmę oraz Użytkownika z Serwisu;
c) w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na
identyfikację Firmy lub Użytkownika. W związku z tym, dane gromadzone w ramach
Google Analytics nie mają dla nas charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich
mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności: informacje o systemie, z
którego korzysta Firma lub Użytkownik, czas spędzony przy korzystaniu z Serwisu, źródło z
którego Firma lub Użytkownik zaczął korzystać z Serwisu;
d) szczegółowe dane w zakresie korzystania z danych osobowych w ramach Google Analytics
for

Firebase

znajdują

się

pod

linkiem:

https://support.google.com/firebase/answer/6318039.
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