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1.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
I POLITYKA COOKIES

PRIVACY
AND COOKIE POLICY

DANE OSOBOWE

PERSONAL DATA

DLACZEGO WARTO PRZECZYTAĆ TEN DOKUMENT?

1.

WHY IS THIS DOCUMENT WORTH READING?

Rozumiemy, że decydując się na przekazanie nam informacji na
swój temat, oczekują Państwo, że będziemy postępować z nimi
w sposób odpowiedzialny. Niniejsza Polityka Prywatności
zawiera informacje o nas, o sposobie gromadzenia,
udostępniania i wykorzystywania przez nas Państwa danych
osobowych oraz możliwości korzystania przez Państwa z prawa
do ochrony danych.

We understand that when you decide to provide us with
information about yourself, you expect us to deal with it
responsibly. This Privacy Policy contains information about us,
how we collect, share and use your personal information and
how you can exercise your right to data protection.

Niniejsza polityka odnosi się zarówno do danych osobowych,
które gromadzimy za pośrednictwem Witryny internetowej, jak i
danych otrzymywanych od Państwa kiedy nawiązujemy relację
lub potencjalną relację z Państwem (lub Państwa organizacją)
jako dostawcą, klientem lub partnerem biznesowym.

This policy applies to both the personal information we collect
through the Website and the information we receive from you
when we have a relationship or potential relationship with you
(or your organization) as a supplier, customer or business
partner.

Jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Państwa danych
osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
ochrony danych osobowych, w tym RODO - 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.

We are obliged to process your personal data in accordance with
applicable data protection legislation, including the GDPR Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of
the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with
regard to the processing of personal data and on the free
movement of such data and repealing Directive 95/46/EC. We
also apply to the Act of 10 May 2018 on personal data protection
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Stosujemy się również do Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 21 lutego 2019
r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem
stosowania RODO.

and the Act of 21 February 2019 on amending certain acts in
connection with ensuring the application of the GDPR.

W tym dokumencie znajdziecie Państwo przydatne informacje
dotyczące zasad gromadzenia i wykorzystywania informacji o
Państwu oraz o prawach przysługujących Państwu w związku
z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Mogą Państwo
tu uzyskać również podstawowe informacje o stosowanych
przez nas plikach cookies występujących na serwisie
http://mateuszhaber.com („Witryna Internetowa”).

In this document you will find useful information about the
principles of collecting and using information about you and
about your rights in relation to the processing of your personal
data. You can also find basic information about the cookies we
use on http://mateuszhaber.com ("Website").

KTO PRZETWARZA TWOJE DANE OSOBOWE?

2.

WHO PROCESSES YOUR PERSONAL DATA?

Administratorem Witryny Internetowej jest Mateusz Haber,
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Mateusz Haber
JustIdea”, adres ul. Racławicka 1, 31-511 Kraków, NIP:
9442213016, REGON: 363139946 („Administrator”).

The controller of the Website is Mateusz Haber, who exercises
his economic activity under the business name “Mateusz Haber
JustIdea”, a address ul. Racławicka 1, 31-511 Kraków, NIP:
9442213016, REGON: 363139946 (“The Controller”).

Zasady opisane w niniejszej Polityce stosowane są do
czynności
przetwarzania
danych
osobowych
wykonywanych przez Administratora.

The principles described in this Policy are applied to
personal data processing activities performed the
Controller.

JustIdea to wiodąca firma świadcząca usługi w zakresie
marketingu
internetowego,
projektowania
graficznego,
tworzenia sklepów i stron internetowych oraz zapewnianiu
wsparcia przy ekspansji międzynarodowej oraz inne usługi w
zakresie
zapewniania
profesjonalnego
zaplecza
marketingowego.

JustIdea is a leading company providing online marketing
services, graphic design, store and website development and
providing international expansion support and other services in
providing professional marketing background.

Może się zdarzyć, że w określonych sytuacjach Administrator
otrzyma od partnerów biznesowych dane osobowe, w zakresie
których będzie pełnić rolę podmiotu przetwarzającego. W takiej

In certain circumstances the Controller may receive personal
data from business partners for which he shall act as a
processor. In such a situation the data provided by Clients will
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sytuacji dane przekazane przez Klientów przetwarzane będą
wyłącznie na podstawie otrzymanych instrukcji administratora,
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

be processed only on the basis of received instructions from the
controller, taking into account the applicable law.

Przekazując nam dane innych osób, potwierdzają Państwo, że
zostali Państwo upoważnieni do podejmowania działań w
imieniu tych osób, poinformowali je Państwo o tym, kim jesteśmy
oraz w jakich celach będziemy przetwarzać ich dane (jak
określono w niniejszej Polityce) oraz uzyskali Państwo
niezbędne zgody na przetwarzanie danych osobowych tych
osób. Podczas pierwszego kontaktu możemy poinformować
takie osoby, skąd mamy ich dane.

By providing us with other people's data, you confirm that you
are authorised to act on their behalf, that you have informed
them who we are and for what purposes we will process their
data (as set out in this Policy) and that you have obtained the
necessary consent to process their personal data. At first
contact, we may inform such individuals where we have their
data from.

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

3.

WHAT DATA DO WE PROCESS?

W ramach prowadzonej przez nas działalności zbieramy dane
osobowe. Informacje, które zostają nam bezpośrednio
przekazane (np. w drodze zawarcia umowy, wykorzystania
formularza kontaktowego) obejmują zazwyczaj dane osobowe
niezbędne do wykonania umowy. Są to w szczególności:

In the course of our business, we collect personal data. The
information that is directly provided to us (e.g. by concluding a
contract, using a contact form) usually includes personal data
necessary for the performance of the contract. These include in
particular:

Dane przekazywane dobrowolnie

Data provided on a voluntary basis

In the event of commercial contracts- name, surname,
identification numbers (NIP, PESEL, REGON) and contact
details (address, telephone number, e-mail address).



W przypadku umów handlowych - imię, nazwisko,
numery identyfikacyjne (NIP, PESEL, REGON) oraz dane
kontaktowe (adres, numer telefonu, adres skrzynki poczty
elektronicznej).

W przypadku prowadzonych rekrutacji – dane
niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, szczegółowo
wskazane w obowiązujących regulacjach (w szczególności w
regulacjach Kodeksu Pracy) obejmują: imię i nazwisko, data
urodzenia; dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje


In the event of recruitment - data necessary to conduct
the recruitment, detailed in the applicable regulations (in
particular in the regulations of the Labour Code) that include:
name and surname, date of birth, contact details, education,
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zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także
inne dane, o ile wyrazisz na to zgodę.



W przypadku pracowników naszych Klientów i
Partnerów biznesowych - dane kontaktowe osoby do kontaktu z
klientami, kontrahentami i partnerami biznesowymi (w tym imię i
nazwisko, numery telefonów służbowych, adres miejsca
prowadzenia działalności, stanowiska).

professional qualifications, the course of current employment,
and other data, if you agree to this.

In the event of employees of our Clients and Business
Partners - contact details of the contact person for customers,
contractors and business partners (including name and
surname, business phone numbers, place of business address,
positions).




If you use our websites, you can visit our website
without telling us anything about yourself. However, in some
cases, we may ask you to voluntarily provide us with certain
personal data. For example, if you would like come into contact
with us via the Website (in such cases, we collect information
such as your name, email address, organization, country, zip
code, telephone numbers, information about your comments or
queries).

Dane gromadzone w sposób automatyczny

Data collected automatically

Oprócz danych osobowych uzyskiwanych przez nas
bezpośrednio przez aplikacje naszej strony internetowej
automatycznie pobierają szereg informacji o użytkowniku
Witryny Internetowej. Są to tak zwane pliki „cookies”, których
szczegółowego zasady opisane zostały w dalszej części
niniejszej Polityki.

In addition to the personal information we collect directly from our
website applications, they automatically collect a range of
information about the users of our Website. These are so-called
"cookies", the detailed rules of which are described in the further
part of this Policy.

Dane gromadzone w sposób automatyczny mogą obejmować w
szczególności
adres
IP,
rodzaj
urządzenia,
numer
identyfikacyjny plików cookie, rodzaj przeglądarki, położenie
geograficzne (np. kraj lub miasto) i inne informacje techniczne.

Data collected automatically may include, in particular, IP
address, device type, cookie identification number, browser type,
geographical location (e.g. country or city) and other technical
information. We may also collect data about the use of our

W przypadku korzystania z naszych stron
internetowych - mogą Państwo odwiedzić naszą witrynę
internetową, nie podając nam o sobie żadnych informacji.
Jednak w niektórych sytuacjach możemy poprosić Państwa o
dobrowolne przekazanie nam pewnych danych osobowych.
Przykładowo w sytuacji, gdy chcą Państwo nawiązać z nami
kontakt pośrednictwem Witryny Internetowej (w takich
przypadkach gromadzimy takie dane jak: imię i nazwisko, adres
e-mail, organizacja, kraj, kod pocztowy, stanowisko, numery
telefonów, informacje na temat Państwa komentarzy lub
zapytań).
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Gromadzone mogą być także dane dotyczące korzystania z
naszej witryny internetowej na Państwa urządzeniu, w tym
odwiedzonych przez Państwa stron i klikniętych przez Państwa
łączy.

website on your device, including the pages you have visited and
the links you have clicked on.

Dane uzyskane ze źródeł zewnętrznych

Data obtained from external sources

W celu przestrzegania różnych regulacji albo weryfikacji
informacji zgodnie z naszymi wewnętrznymi wymogami (tam,
gdzie jest to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów
prawa i z nimi zgodne) czasami możemy otrzymywać dane
osobowe na Państwa temat ze źródeł zewnętrznych, takich jak
bazy danych kredytowych, bazy danych osób zajmujących
eksponowane stanowiska polityczne, listy podmiotów
wykluczonych przez organy rządowe, wykazy podmiotów
objętych sankcjami i listy obserwacyjne, Państwa pracodawca,
jak również internetowe bazy danych i rejestry publiczne.

In order to comply with various regulations or to verify information
in accordance with our internal requirements (where permitted
by and consistent with applicable laws), we may sometimes
receive personal information about you from external sources,
such as credit databases, politically exposed persons'
databases, lists of entities excluded by government authorities,
lists of sanctioned entities and watch lists, your employer, as well
as online databases and public registers.

Będziemy pozyskiwać takie dane jedynie po sprawdzeniu, że
wyrazili Państwo zgodę na to, aby określone podmioty
zewnętrzne ujawniły Państwa dane osobowe albo że takie
ujawnienie jest zgodne z prawem. Rodzaje danych, które
gromadzimy od podmiotów zewnętrznych, obejmują na przykład
informacje na temat tego, czy byli Państwo stroną jakiegokolwiek
konkretnego działania regulacyjnego lub postępowania
sądowego.

We will only collect such data after verifying that you have
consented to the disclosure of your personal data by certain third
parties or that such disclosure is lawful. The types of data we
collect from third parties include, for example, whether you have
been party to any particular regulatory action or legal proceeding.

Wrażliwe dane osobowe

Sensitive personal data

Niektóre dane, które Państwo przekazują lub które pozyskujemy
ze źródeł zewnętrznych (jeżeli jest to dozwolone i zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa) mogą być danymi
wrażliwymi, tak jak wszelkie wyroki skazujące lub szczegółowe

Some of the data that you provide or that we obtain from outside
sources (where permitted and in compliance with applicable law)
may be sensitive, as may any convictions or details of your
political or religious activities. We need this information to check
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informacje na temat Państwa działań politycznych lub
przynależności religijnej. Potrzebujemy tych informacji do
sprawdzania „znajomości kontrahentów” oraz oceny ryzyka
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w kontekście
współpracy z Państwem/Państwa organizacją jako potencjalnym
klientem lub dostawcą.

"contractor knowledge" and risk assessment in accordance with
applicable law in the context of working with you or your
organization as a potential customer or supplier.

Mogą nam Państwo również przekazywać dane na temat
Państwa stanu zdrowia, aby ułatwić nam wprowadzenie
udogodnień umożliwiających Państwu dostęp do obiektów lub
wydarzeń.

You may also provide us with data about your health to help us
provide you with facilities to access facilities or events.

NA JAKIEJ PODSTAWIE I W JAKIM CELU PRZETWARZAMY 4.
DANE OSOBOWE?

ON WHAT BASIS AND FOR WHAT PURPOSE DO WE
PROCESS PERSONAL DATA?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

We process your personal data for the following purposes:

Enabling you to use the services offered by us and by
entities cooperating with us, in particular services in the field of
marketing.


Umożliwienia
Państwu
korzystania
z
usług
oferowanych przez nas i przez podmioty z nami współpracujące,
a w szczególności usług w zakresie prowadzenia działalności
marketingowej,
Podstawą powyższego przetwarzania jest niezbędność danych
osobowych do wykonania umowy, której jesteś stroną i/lub do
podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy
(art. 6 ust. 1 lit b. RODO);

The basis for the above processing is the necessity of personal
data to perform the contract to which you are a party and/or to
take action at your request, prior to the conclusion of the contract
(Article 6(1)(b) GDPR);


Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze na mocy ustaw szczególnych, w tym między
innymi regulacji księgowe, podatkowe, ubezpieczenia
społeczne, wykonywanie analiz w celu oceny ryzyka
finansowego, ubezpieczeniowego albo ryzyka dla reputacji
wynikającego
z
relacji
lub
potencjalnej
relacji
z


To comply with the Controller's legal obligations under
special laws, including but not limited to accounting, tax, social
security, analysis to assess financial, insurance or reputational
risks arising from a relationship or potential relationship with you
or your organization to ensure compliance with the mandatory
provisions of law.
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Państwem/Państwa organizacją lub aby prowadzić wszelkie
niezbędne działania w celu zapewnienia zgodności z
bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
Podstawą powyższego przetwarzania jest niezbędność do
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas jako
Administratorze na mocy ustaw szczególnych (art. 6 ust. 1 lit c)
RODO).

The basis for this processing is the necessity to fulfil our legal
obligations as a Controller under special laws (Article 6(1)(c) of
the GDPR).


Odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu
kontaktowym lub przekazane innym kanałem komunikacji,
personalizacja i usprawnienie strony internetowej, ochrona
przed roszczeniami wysuwanymi przez podmioty trzecie,
przetwarzanie danych osobowych w celu ochrony przed
roszczeniami.


Responses to enquiries contained in the contact form or
transmitted through other channels of communication,
personalisation and improvement of the website, protection
against claims made by third parties, processing of personal
data in order to protect against claims.

Podstawą powyższego przetwarzania jest jego niezbędność do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez nas jako administratora lub przez stronę
trzecią (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

The basis for such processing is its necessity for the purposes
of legitimate interests pursued by us as a controller or by a third
party (Article 6(1)(f) GDPR).


Prowadzenia działań marketingowych (bezpośrednio
lub przez naszych agentów za pośrednictwem poczty, telefonu,
faksu, poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych lub innych
wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną w sprawie ofert
towarów, usług lub informacji, które mogą Państwa
zainteresować (w tym informacji o towarach i usługach innych
organizacji), przekazywania Twoich danych osobowych
podmiotom z nami współpracującym, oferowania naszych usług
i produktów lub usług i produktów podmiotów z nami
współpracujących,


To conduct marketing activities (directly or through our
agents by post, telephone, fax, email, text message or other
electronic communications about offers of goods, services or
information that may be of interest to you (including information
about goods and services of other organizations), transfer your
personal information to our affiliates, offer our services and
products or those of our affiliates,

Podstawą powyższego przetwarzania jest uzyskanie przez nas
Twojej wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w
tym konkretnym celu (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

The basis for this processing is that we obtain your explicit
consent to the processing of your personal data for this specific
purpose (Article 6(1)(a) of the GDPR).
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5.

JAK
DŁUGO
OSOBOWE?

PRZECHOWUJEMY

TWOJE

DANE 5.

HOW LONG DO WE KEEP YOUR PERSONAL DATA?

W zakresie przetwarzania Twoich danych na podstawie zgody,
dane osobowe będą przechowywane przez nas od momentu jej
wyrażenia do momentu cofnięcia tej zgody, co nie wpływa jednak
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na zgodność
z prawem wcześniejszego i dalszego przetwarzania na innej
podstawie niż zgoda. W przypadku, gdy przetwarzamy dane
osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora, przetwarzać je będziemy do czasu wniesienia
przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania
danych.

With regard to the processing of your data based on consent,
personal data will be stored by us from the time you give your
consent until you withdraw your consent, but this does not affect
the lawfulness of the processing carried out on the basis of
consent prior to the withdrawal of consent, as well as the
lawfulness of prior and further processing on a basis other than
consent. If we process your personal data on the basis of a
legitimate interest of the controller, we will process them until you
have raised a justified objection to the processing of your data.

W pozostałym zakresie Państwa dane osobowe będą
przechowywane przez nas od momentu podjęcia czynności, o
których mowa w sekcji powyżej do czasu wygaśnięcia roszczeń
mogących wyniknąć z tych czynności (najczęściej 7 lat od
zakończenia tych czynności, w zakresie przetwarzania w celu
kontaktu z Państwem lub odpowiedzi na Państwa zapytania – 1
rok od ostatniego kontaktu), chyba, że przepisy prawa
zobowiązują lub uprawniają nas do przechowywania danych
przez dłuższy okres.

Otherwise, your personal data will be stored by us from the time
you take the actions referred to in the section above until the
expiry of the claims that may arise from these actions (usually 7
years after the end of these actions, in the field of processing for
the purpose of contacting you or responding to your enquiries 1 year after the last contact), unless the law obliges or authorizes
us to store your data for a longer period.

Po upływie każdego z wyżej opisanych okresów, pozostawiamy
jednak dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia bądź
obrony roszczeń mogących wyniknąć z podjęcia tych czynności,
w zakresie dozwolonym przepisami prawa.

After the expiry of each of the aforementioned periods, however,
we will leave your personal data for the purpose of determining,
asserting or defending claims that may arise from such actions,
to the extent permitted by law.
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W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie
umowy powierzenia, okres przechowania ograniczymy do treści
poleceń administratora danych osobowych.

6.

JAKIE MASZ UPRAWNIENIA?
W odniesieniu do Państwa danych osobowych, których jesteśmy
Administratorem masz prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych lub otrzymania
kopii danych osobowych, czyli do uzyskania od nas
potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a
jeżeli tak, to do uzyskania dostępu do nich oraz do informacji o
tym przetwarzaniu; w przypadku żądania kopii danych
osobowych mamy obowiązek dostarczyć Ci kopię danych
osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli zwrócisz się do
nas o kopię drogą elektroniczną i nie wskażesz inaczej,
udzielimy Ci informacji w powszechnie stosowanej formie
elektronicznej;

If we process personal data on the basis of an entrustment
agreement, the retention period shall be limited to the content of
the instructions of the data controller.
6.

WHAT ARE YOUR RIGHTS?
With regard to your personal data, of which we are the
Controller, you have the right:

to access your personal data or to receive a copy of your
personal data, i.e. to obtain confirmation from us that we are
processing your personal data and, if so, to gain access to it and
to information about such processing; if you request a copy of
your personal data, we are obliged to provide you with a copy of
the personal data undergoing processing. If you ask us for a
copy by electronic means and do not indicate otherwise, we will
provide you with information in a commonly used electronic
form;


sprostowania swoich danych osobowych, czyli
niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które
są nieprawidłowe i żądania uzupełnienia niekompletnych
danych osobowych;


correct your personal data, i.e. immediately correct your
personal data that is incorrect and request the completion of
incomplete personal data;


usunięcia swoich danych osobowych, czyli żądania od
nas niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych. Mamy
obowiązek usunąć Państwa dane osobowe, gdy wystąpią
przesłanki, o których mowa w art. 17 RODO (m.in. dane
osobowe nie są one już niezbędne do celów, w których zostały
zebrane lub w inny sposób przetwarzane; dane osobowe były
przetwarzane niezgodnie z prawem);


delete your personal data, i.e. demand that we delete
your personal data immediately. We are obliged to delete your
personal data when the prerequisites referred to in Article 17 of
GDPR occur (e.g. personal data are no longer necessary for the
purposes for which they were collected or otherwise processed;
personal data have been unlawfully processed);
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ograniczenia
przetwarzania,
czyli
oznaczenia
przechowywanych danych osobowych Cię dotyczących w celu
ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Możesz żądać
ograniczenia przetwarzania, gdy wystąpią przesłanki z art. 18
RODO (m. in. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych
osobowych);


limitation of processing, i.e. marking of stored personal
data concerning you in order to limit their future processing. You
may request that the processing be restricted if there are
grounds under Article 18 of GDPR (e.g. if you question the
accuracy of your personal data);


przenoszenia swoich danych osobowych, czyli do
otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa
dane osobowe, które nam Państwo dostarczyli, przesłania tych
danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód z
naszej strony, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody lub na podstawie umowy lub przetwarzanie odbywa się w
sposób zautomatyzowany;


to transfer your personal data, i.e. to receive in a
structured, commonly used machine-readable format your
personal data that you have provided to us, to send these
personal data to another controller without hindrance on our
part, if the processing is based on consent or on a contract or if
the processing is carried out in an automated manner;


sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
czyli do sprzeciwienia się w dowolnym momencie – z przyczyn
związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec
przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na art. 6
ust. 1 lit. e) RODO (niezbędność do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy
publicznej powierzonej nam jako administratorowi) lub art. 6 ust.
1 lit. f) (niezbędność do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako
administratora lub przez stronę trzecią), w tym profilowania na
podstawie tych przepisów;


object to the processing of personal data, that is to say
object at any time, on grounds relating to your particular
circumstances, to the processing of your personal data based
on Article 6(1)(e) GDPR (necessity for the performance of a task
carried out in the public interest or in the exercise of a public
authority vested in us as controller) or Article 6(1)(f) (necessity
for the purposes of legitimate interests pursued by us as
controller or by a third party), including profiling pursuant to those
provisions;


cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych, co możesz zrobić w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również


withdraw your consent to the processing of your
personal data, which you can do at any time without affecting the
lawfulness of the processing carried out on the basis of your
consent prior to its withdrawal, or the lawfulness of the
processing on a basis other than your consent;
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bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na innej
podstawie niż Państwa zgoda;

7.

8.


wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych
osobowych Cię dotyczących narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, w tym RODO.


file a complaint with the President of the Personal Data
Protection Office if you believe that the processing of personal
data concerning you violates the provisions on the protection of
personal data, including GDPR.

Zgłoszenia powyższych żądań możesz dokonać w dowolnej
formie, m.in. w formie pisemnej (na adres) lub elektronicznej
(contact@justidea.agency).Twoje żądanie przetworzone
zostanie w ciągu 30 dni od otrzymania wiadomości przez
Administratora, kiedy poinformujemy Cię o odpowiedzi
w osobnej wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail
wskazany w formularzu.

You may submit the above requests in any form, including but
not limited to writing (to the address) or electronic form
(contact@justidea.agency). Your request will be processed
within 30 days from receipt of the message by the Controller,
when we will inform you of the reply in a separate e-mail sent to
the e-mail address indicated in the form.

CZY PODANIE NAM
OBOWIĄZKOWE?

DANYCH

OSOBOWYCH

JEST 7.

IS IT OBLIGATORY TO GIVE US YOUR PERSONAL DATA?

Nie masz obowiązku podania nam swoich danych osobowych.
Podanie swoich danych osobowych może być jednak niezbędne
do podjęcia czynności, o których mowa powyżej, a ich
niepodanie będzie skutkowało niemożnością ich podjęcia.

You are not obliged to provide us with your personal data. However,
providing your personal data may be necessary to take the actions
referred to above, and failure to provide them will result in their inability
to take them.

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

8.

WHO IS THE RECIPIENT OF YOUR PERSONAL DATA?

Ograniczamy zakres danych udostępnionych odbiorcom do
minimum. Przekazując dane osobowe do podmiotu trzeciego za
każdym razem zapewniamy, aby zagwarantował stosowanie
takich samych zabezpieczeń danych osobowych, jakich
wymagamy w niniejszej polityce.

We limit the scope of data made available to recipients to a
minimum. When transferring personal data to a third party, we
ensure that we always ensure that the same safeguards for
personal data as we require in this policy are applied.

Odbiorcami Twoich danych osobowych są w szczególności:

The recipients of your personal data are in particular:
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usługodawcy zewnętrzni oraz partnerzy;



Our external service providers and partners;


podmioty świadczące nam usługi przetwarzania danych
(na przykład w celu obsługi naszej Witryny internetowej lub innej
infrastruktury IT, zapewniania jej funkcjonalności albo udzielania
pomocy w zwiększaniu bezpieczeństwa w niej, wspierania
prowadzonych przez nas kontroli due diligence, prowadzenia
marketingu, analiz lub badań w naszym imieniu lub wspierania
świadczenia usług naszym klientom w sposób ogólny lub w
związku z daną relacją, w szczególności poprzez zapewnianie
infrastruktury koniecznej dla świadczenia przez Administratora
usług); partnerami takimi są w szczególności następujący
dostawcy infrastruktury IT oraz inni operatorzy: HubSpot,
MailChimp, Google, Facebook, LinkedIn, ActiveCollab,
PandaDoc, Traffit, Zadarma, 1Password, PayPal, Stripe


entities that provide us with data processing services
(for example, to operate our Website or other IT infrastructure,
to provide functionality or to help improve security on our
Website, to support our due diligence, to conduct marketing,
analysis or research on our behalf, or to support the provision of
services to our customers in general or in connection with a
particular relationship, in particular through supplying
infrastructure necessary for the provision of services by the
Controller); such partners include in particular the following IT
infrastructure providers and other operators: HubSpot,
MailChimp, Google, Facebook, LinkedIn, ActiveCollab,
PandaDoc, Traffit, Zadarma, 1Password, PayPal, Stripe


podmioty, z którymi wspólnie przygotowujemy
wydarzenia promocyjne (w celu zagwarantowania, że nie
otrzymają Państwo informacji marketingu bezpośredniego o tym
wydarzeniu z wielu źródeł);


entities with whom we jointly prepare promotional
events (to ensure that you do not receive direct marketing
information about the event from multiple sources);


nasi klienci, w odniesieniu do transakcji, w których biorą
Państwo udział, o ile istnieją podstawy do przekazania danych;


Our customers, in relation to transactions in which you
participate, provided that there are grounds for the transfer of
data;


innym osobom, jeśli wyrazili Państwo zgodę na takie
ujawnianie swoich danych;


to other persons if you have consented to such
disclosure;


organy państwowe (wyłącznie w zakresie, w jakim do
przekazania takich danych osobowych jesteśmy zobligowanie
bezwzględnie
obowiązującymi
przepisami
prawa),
w
szczególności właściwe organy porządkowe, regulacyjne, sądy
lub inne podmioty zewnętrzne, jeśli ujawnienie danych jest
naszym zdaniem konieczne (i) zgodnie z obowiązującymi


government authorities (only to the extent that we are
required to transfer such personal data by mandatory law),
including but not limited to competent law enforcement,
regulatory, judicial or other external authorities, if we believe that
disclosure is necessary (i) in accordance with applicable law, (ii)
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9.

przepisami prawa, (ii) w celu skorzystania z przysługujących
nam praw, ich ustalenia i ochrony lub (iii) w celu ochrony
żywotnych interesów Państwa lub innych osób;

to exercise, ascertain and protect our rights or (iii) to protect the
vital interests of you or others;

Mając na uwadze, że Administrator prowadzi działalność przede
wszystkim w przestrzeni elektronicznej i wykorzystuje narzędzia
elektroniczne, które często dostarczane są przez usługodawców
którzy mają siedzibę w Stanach Zjednoczonych, dane osobowe
mogą zostać przekazane do poza Europejski Obszar
Gospodarczy. W takiej sytuacji dołożymy najwyższej
staranności, aby odbiorca danych osobowych spełniał wszelkie
standardy wymagane regulacjami RODO. Nadto zapewnimy, że
jakiekolwiek przekazywanie danych do państw trzecich lub
organizacji międzynarodowych na mocy niniejszego artykułu jest
możliwe wyłącznie pod warunkiem, że Podmiot Przetwarzający
spełnia wymagania obowiązujące dla tego rodzaju
przekazywania danych na mocy Rozdziału V RODO. W
szczególności wykorzystamy do takiego transferu standardowe
klauzule Komisji Europejskiej, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit
c) RODO lub zastosujemy inne zabezpieczenia, o których mowa
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Given that the Administrator supplies its services mainly
electronically, and uses tools supplied by external service
providers who have their head office in the United States of
America, personal data may be transferred to countries outside
the European Economic Area. In such circumstances, we will
use our best endeavours to ensure that the recipient of your
personal information complies with all standards required by the
regulations of GDPR. In addition, we will ensure that any transfer
of data to third countries or international organisations under this
article is only possible if the Processor complies with the
requirements for such transfer under Chapter V of GDPR. In
particular, we will use the standard European Commission
clauses referred to in Article 46(2)(c) of the GDPR for such
transfers or rely on other methods of securing personal data, as
set out in binding provisions of generally applicable law.

Dalsze informacje o usługodawcach zewnętrznych oraz
partnerach, którzy mogą przetwarzać Państwa dane osobowe
(oraz ich lokalizacjach) można uzyskać na żądanie, kontaktując
się z nami przy pomocy danych podanych w ustępie
zatytułowanym „Kontakt” poniżej.

Further information about our third-party service providers and
partners that may process your personal data (and their
locations) can be obtained on request by contacting us using the
data provided in the section "Contact Us" below.

BEZPIECZEŃSTWO
Wdrożyliśmy procedury wewnętrzne, zabezpieczenia i środki
techniczne w celu ochrony danych osobowych, które mamy pod

9.

SECURITY
We have implemented internal procedures, safeguards and
technical measures to protect the personal information under our
control from unauthorized access, use or disclosure.
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naszą
kontrolą,
przed
nieautoryzowanym
wykorzystaniem lub ujawnieniem.

dostępem,

Na bieżąco monitorujemy ich działanie i na stałe zapewniamy
zgodność z przepisami prawa ochrony danych osobowych i
aktami wykonawczymi. Działamy zgodnie z ścisłymi
procedurami bezpieczeństwa w celu zapewniania, że dane
osobowe nie zostaną uszkodzone, zniszczone, bądź
udostępnione nieuprawnionej osobie trzeciej.

We monitor their operation on an ongoing basis and permanently
ensure compliance with data protection laws and regulations. We
follow strict security procedures to ensure that personal data is
not damaged, destroyed or made available to unauthorized third
parties.

Urządzenia zbierające dane osobowe są przechowywane w
bezpiecznym miejscu, do którego dostęp fizyczny jest
ograniczony. Używamy także bezpiecznych firewalli i innych
środków w celu ograniczenia dostępu elektronicznego, niemniej
jednak żadne środki bezpieczeństwa danych nie gwarantują
100% bezpieczeństwa.

Devices that collect personal data are stored in a secure location
with limited physical access. We also use secure firewalls and
other means to limit electronic access, but no data security
measures guarantee 100% security.

10. PROFILOWANIE

I
ZAINTERESOWANIACH

REKLAMY

OPARTE

NA 10.

PROFILING AND INTEREST-BASED ADVERTISING

Współpracujemy z podmiotami zajmującymi się reklamami
opartymi na zainteresowaniach, które mogą być wyświetlane na
naszej stronie internetowej. Takie reklamy mogą przetwarzać
wybrane dane w sposób zautomatyzowany, w tym poddawać je
profilowaniu.

We cooperate with entities dealing with advertisements based
on interests that may be displayed on our Website. Such
advertisements may process selected data in an automated
manner, including profiling.

Danymi wykorzystywanymi w tym procesie są: pliki cookie,
znaczników pikselowych i innych narzędzia do zbierania
informacji o działalności w ramach świadczonych przez nas
usług (a także na stronach i usługach osób trzecich), jak również
adres IP, identyfikatora urządzenia, ogólne informacji dotyczące
lokalizacji oraz, za Twoją zgodą, informacji dotyczących
geolokalizacji urządzenia użytkownika. Wyłącznym celem

The data used in this process are cookies, pixel tags and other
tools to collect information about the activities of our services
(as well as third party websites and services), as well as your
IP address, device identifier, general location information and,
with your consent, information about the geolocation of your
device. The sole purpose of using this data is to provide you
with more relevant advertising and content and to evaluate the
success of such advertising and content.
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wykorzystania tych danych jest dostarczanie użytkownikowi
bardziej odpowiednich reklam i treści oraz do oceny powodzenia
takich reklam i treści.

11. POZOSTAŁE
Witryna Internetowa nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16
roku życia. Nie zbieramy świadomie informacji o osobach poniżej
16 roku życia. Jeśli uważasz, że zebraliśmy takie informacje w
sposób niezamierzony, prosimy o powiadomienie nas pod
adresem contact@justidea.agency, abyśmy mogli usunąć te
informacje z naszych serwerów.

11.

OTHER
The website is not intended for persons under 16 years of age.
We do not knowingly collect information about persons under the
age of 16. If you believe we have unintentionally collected such
information, please let us know at contact@justidea.agency so
we can remove it from our servers.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki,
które mogą wynikać z rozwoju technologii internetowej,
możliwych zmian przepisów prawa ochrony danych osobowych,
oraz rozwoju Witryny Internetowej i usług świadczonych przez
Administratora. Administrator poinformuje Użytkowników o
wszelkich zmianach w wyraźny i zrozumiały sposób. Ostatnią
datę aktualizacji Polityka można znaleźć na górze niniejszego
dokumentu

We reserve the right to make changes to the Policy that may
result from the development of Internet technology, possible
changes in data protection laws, and the development of the
Website and services provided by the Controller. The Controller
will inform the Users about any changes in a clear and
understandable way. The last date of the Policy update can be
found at the top of this document

Na naszej Witrynie Internetowe mogą pojawić się odnośniki do
innych serwisów. Takie serwisy działają niezależnie od nas i nie
są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Te
witryny mogą mieć własne polityki prywatności i zasady, z
którymi
polecamy
się
zapoznać.
Nie
ponosimy
odpowiedzialności za treści ani polityki prywatności tych witryn,
ani za sposób, w jaki traktują informacje o ich użytkownikach. W
szczególności, o ile wyraźnie nie zaznaczono, nie jesteśmy
agentami ani reklamodawcami tych witryn internetowych; nie

Links to other services may appear on our Website. Such
websites operate independently of us and are not in any way
supervised by the Controller. These websites may have their
own privacy policies and policies which we recommend you
review. We are not responsible for the content or privacy policies
of these websites or the way they treat information about their
users. In particular, unless expressly stated, we are not agents
or advertisers of those websites and we are not authorised to
make representations on their behalf.
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jesteśmy również upoważnieni do składania w ich imieniu
oświadczeń

12. KONTAKT
Jeżeli otrzymali Państwo wiadomości e-mail od Administratora,
których nie chcą Państwo więcej otrzymywać, lub w przypadku
jakichkolwiek pytań albo wątpliwości dotyczących wykorzystania
Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod
adresem contact@justidea.agency.

12.

CONTACT
If you have received e-mails from The Controller which you no
longer wish to receive, or if you have any questions or concerns
about the use of your personal data, please contact us at
contact@justidea.agency.
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PLIKI COOKIE

1.

2.

3.

CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

COOKIES FILES

1.

WHAT ARE COOKIES?

Serwis http://mateuszhaber.com może używać plików cookies
(tzw. „ciasteczek”). Pliki cookies umożliwiają dostosowanie
działania stron serwisu do preferencji użytkowników.

http://mateuszhaber.com may use cookie files (so-called
"cookies"). Cookies make it possible to adjust the operation of
the website to the users' preferences.

Pliki cookies to dane informatyczne (w szczególności pliki
tekstowe), które przechowywane są w Twoim urządzeniu
końcowym (np. smartfonie, tablecie, komputerze) w związku z
korzystaniem przez Ciebie z serwisu internetowego.

Cookies are IT data (especially text files) that are stored in your
terminal device (e.g. smartphone, tablet, computer) in
connection with your use of the website.

CZY PLIKI COOKIES SĄ BEZPIECZNE DLA CIEBIE I 2.
TWOJEGO URZĄDZENIA?
Pliki cookies nie są szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie
zmieniają jego ustawień ani ustawień jego oprogramowania.
Pliki cookies, które stosujemy nie przechowują żadnych danych
osobowych ani innych informacji zebranych od Ciebie jako
użytkownika, które pozwoliłyby na jednoznaczną identyfikację
Ciebie jako Użytkownika http://mateuszhaber.com.

ARE THE COOKIES SAFE FOR YOU AND YOUR DEVICE?

JAKI MAMY CEL W STOSOWANIU PLIKÓW COOKIES?
Dzięki plikom cookies możliwa jest analiza najczęściej
odwiedzanych stron serwisu oraz zachowań użytkowników. Pliki
cookies stosowane są w celu dostosowania treści wyświetlanych
na stronie serwisu do preferencji osób z niej korzystających,

3.

Cookies are not harmful to your device and do not change its
settings or software settings. The cookies that we use do not
store any personal data or other information collected from you
as a user that would allow you to be unambiguously identified as
a User of http://mateuszhaber.com.

WHAT IS THE PURPOSE OF COOKIES?
Thanks to cookies, it is possible to analyze the most frequently
visited pages of the website and users' behavior. Cookies are
used to adjust the content displayed on the website to the
preferences of people using it, including by measuring the
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m.in. przez pomiar skuteczności reklam oraz dostosowanie
przekazu do konkretnej grupy odbiorców. Dzięki plikom cookies
jesteśmy w stanie rozwijać i udoskonalać serwis internetowy tak,
aby korzystanie z niego było łatwiejsze i wygodniejsze.

4.

JAKIE RODZAJE PLIKÓW COOKIES STOSUJEMY?

effectiveness of advertising and adjusting the message to a
specific group of recipients. Thanks to cookie files we are able
to develop and improve the website so that its use is easier and
more convenient.
4.

Stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies
„stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do
czasu ich usunięcia przez Ciebie jako użytkownika bądź do z
góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku
cookies. Pliki cookies „sesyjne” pozostają w przeglądarce
internetowej do momentu jej wyłączenia bądź wyjścia,
wylogowania się ze strony internetowej na której zostały
zamieszczone.

5.

WHAT TYPES OF COOKIES DO WE USE?
We use "permanent" and "session" cookies. "Permanent"
cookies remain in the browser of the Internet device until they
are deleted by you as a user or until a predetermined time
specified in the parameters of the cookie file. Session cookies
remain in your browser until you turn it off or exit, log out of the
website on which they were placed.

Dokładny zakres plików cookies który używamy możesz
sprawdzić pod adresem: https://www.cookieserve.com/, gdzie w
polu
interaktywnym
powinieneś
wpisać
„http://mateuszhaber.com”

You can check the exact scope of the cookies we use at:
https://www.cookieserve.com/, where you should enter
"http://mateuszhaber.com" in the interactive field

W celu uzyskania większej ilości informacji o cookies, reklamach
internetowych oraz w celu zrezygnowania z reklam opartych na
zainteresowaniach wejdź na:

In order to obtain more information about cookies, online
advertisements and to resign from advertisements based on your
interests, please visit our website:



Kanada: youradchoices.ca



Canada: youradchoices.ca



Unia Europejska: youronlinechoices.eu



European Union: youronlinechoices.eu



Stany Zjednoczone: aboutads.info



United States: aboutads.info

CZY MOŻESZ NIE WYRAZIĆ ZGODY NA STOSOWANIE 5.
PLIKÓW COOKIES?

CAN YOU NOT AGREE TO THE USE OF COOKIES?

Załącznik nr 5 do Polityki Ochrony Danych Osobowych – Polityka Prywatności i Polityka Cookies
Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na
zapisywanie plików cookies oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby
pliki cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym.
Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej
zezwalają na używanie i umieszczanie w nich plików cookies
zarówno stałych, jak i sesyjnych. Jeżeli nie zgadzasz się na
zapisywanie tych plików możesz w każdym czasie dokonać
zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zmiany te
mogą polegać m.in. na niezapisywaniu plików cookies lub na
każdorazowym informowaniu Cię (poprzez monity) o zapisaniu
pliku na Twoim urządzeniu.

Settings of your device's browser allowing you to store cookies
mean that you agree that cookies are stored on your terminal
device. Default settings of Internet browsers most often allow
you to use and place in them cookies, both permanent and
session cookies. If you do not agree to the storage of these files
you can at any time make changes in the settings of your web
browser. These changes may consist, among others, in not
saving cookies or in informing you each time (through
reminders) about saving the file on your device.

Możesz również całkowicie zablokować obsługę plików cookies.
Wiąże się to jednak z całkowitym bądź częściowym
uniemożliwieniem
poprawnego
działania
serwisu
http://mateuszhaber.com. Więcej informacji na temat plików
cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki
internetowej.

You can also completely block the use of cookies. This,
however, is related to the total or partial prevention of proper
operation of the website http://mateuszhaber.com. More
information about cookies is available in the "Help" section of
the web browser menu.

