Polityka prywatności do regulaminu strony
internetowej www.skriware.com
§ 1. Zawartość polityki prywatności
Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych i
innych informacji dotyczących użytkowników
strony internetowej www.skriware.com (zwanej
dalej „Stroną”). W niniejszej polityce prywatności
administrator zawarł jednocześnie wszystkie
informacje, które osoby, których dane dotyczą,
powinny otrzymać zgodnie z RODO).
§ 2.

Privacy policy for the regulations regarding
the website www.skriware.com
§ 1. The content of the privacy policy
This privacy policy includes information regarding
processing of personal data and other information
regarding the users of the www.skriware.com
website (hereinafter referred to as “Website”). In
this privacy policy the administrator included all
the information which data subjects should
receive pursuant to the GDPR.

Administrator danych

§ 2. Data administrator

Administratorem
danych
osobowych
użytkowników Strony jest Skriware sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kolejowa 19/21,
01-217 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 540128, NIP:
5213687934, REGON: 360721812 (dalej
„Skriware” lub „Administrator”).

The data administrator shall be Skriware sp. z o.o.
with registered office in Warsaw (Postal code 01217) ul. Kolejowa 19/21, entered into the National
Court Register kept by the District Court for the
capital city of Warsaw, XII Commercial Division of
the National Court Register under number KRS:
0000540128, NIP: 5213687934, REGON:
36072181200000,
email
address:
info@skriware.com. (hereinafter referred to as
“Skriware” or “Administrator”)

Z administratorem danych można kontaktować
się:

The Administrator may be contacted:

●

pod
adresem
korespondencyjnym:
ul. Kolejowa 19/21, 01-217 Warszawa

●

pod adresem poczty
info@skriware.com

§ 3.

●

at the address of correspondence:
ul. Kolejowa 19/21, 01-217 Warszawa

●

via email: info@skriware.com

elektronicznej:

Cele, podstawy prawne oraz czas
przetwarzania danych

1. Działanie Strony
a. W celu zapewnienia działania
Administrator przetwarza:

§ 3. Purposes, legal grounds and data
processing time
1. The operation of the Website

Strony

a. In order to provide the operation of the
Website, the Administrator processes:

informacje dotyczące urządzenia użytkownika
w celu zapewnienia poprawności działania
usług: adres IP komputera, informacje zawarte
w plikach cookies lub innych podobnych
technologiach, dane dotyczące sesji, dane
przeglądarki internetowej, dane dotyczące
urządzenia,
dane
dotyczące
systemu
operacyjnego, dane dotyczące aktywności na
Stronie,
w
tym
na
poszczególnych
podstronach;

information regarding the user’s device in
order to provide the proper operation of the
service: the IP address, information included
in the cookie files or similar technologies, data
regarding the session, data regarding the
internet browser, data regarding the device,
data regarding the operating system, data
regarding the activity on the Website,
including particular subpages;

informacje o geolokalizacji, jeżeli użytkownik
wyraził zgodę na dostęp Administratora do
geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest
wykorzystywana w celu dostarczania bardziej
dostosowanych ofert produktów i usług.

Information on geolocation, if the user gave
his consent for the Administrator to access the
geolocation. The information on geolocation
shall be used in order to provide more
personalised product and service offers.

b. Informacje
te
nie
zawierają
danych
dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w
połączeniu z innymi informacjami mogą
stanowić dane osobowe i w związku z tym
administrator obejmuje je pełną ochroną
przysługującą na gruncie RODO.

b. This information shall not contain data
regarding the identity of the users. However,
in combination with other information, they
may constitute personal data and therefore,
the administrator shall ensure full data
protection pursuant to the GDPR.

c. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. b RODO, w celu zapewnienia działania
Strony, tj. realizacji umowy o świadczenie
usług drogą elektroniczną zgodnie z
Regulaminem oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
RODO w związku z wyrażeniem zgody na
stosowanie określonych plików cookies lub
innych podobnych technologii, wyrażonych
przez odpowiednie ustawienia przeglądarki
internetowej
zgodnie
z
Prawem
telekomunikacyjnym lub w związku z
wyrażeniem zgody na geolokalizację. Dane są
przetwarzane przez okres niezbędny do
świadczenia usługi Skriware Academy oraz do
10 lat po jej zakończeniu na potrzeby opisane
w ust. 4.

c. This data shall be processed pursuant to
Article 6, paragraph 1, point b GDPR, in order
to provide the operation of the Website, i.e.
the implementation of the agreement for the
provision of services by electronic means
pursuant to the Terms and Conditions and
pursuant to Article 6, paragraph 1, point a
GDPR as a result of giving consent to the use
of particular cookie files or similar
technologies, specified by the appropriate
settings of the web browser pursuant to the
telecommunications law or as a result of
giving consent to the geolocation. The data
shall be processed only for the period
necessary to provide the Skriware Academy
service and up to 10 years after its completion,
for the needs described in paragraph 4.

2. Obsługa chatu

2. The operation of the chat

a. W celu obsługi chatu Administrator przetwarza
dane osobowe użytkowników kontaktujących
się z konsultantem przez chat dostępny na
Stronie, w szczególności imię, treść zapytań i
informacji o potrzebach sygnalizowanych
przez użytkownika, inne informacje pozyskane
w czasie rozmowy z użytkownikiem. W czasie
rozmowy przez chat Administrator może
przetwarzać szereg innych informacji, w tym
nazwisko
użytkownika,
adres
e-mail,
informacje o korzystaniu przez użytkownika z
usług, pliki cookies lub inne podobne
technologie, informacje o urządzeniach.

a. In order to use the chat, the administrator
shall process personal data of the users
contacting the consultant via the chat, which
is available on the Website, in particular user’s
first name, the content of the enquiries and
information on the needs signalled by the
user, other information gathered during a
conversation with the user. During a
conversation via the chat, the Administrator
may process a number of other information,
including user’s last name, email address,
information on the use of services by the user,
cookie files or similar technologies,
information on devices.

b. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. b RODO w celu realizacji usług, tj. umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną
zgodnie z Regulaminem i są przetwarzane
przez czas niezbędny do rozpatrzenia
reklamacji oraz do 10 lat po jej rozpatrzeniu na
potrzeby opisane w ust. 4 oraz na cele
szkoleniowe.

b. This data shall be processed pursuant to
Article 6, paragraph 1, point b GDPR, i.e. the
agreement for the provision of services by
electronic means pursuant to the Terms and
Conditions and they shall be processed for the
period necessary for handling a complaint and
up to 10 years after handling it, for the needs
described in paragraph 4 and for the training
purposes.

3. Reklamacje

3. Complaints

a. W celu rozpatrywania reklamacji Administrator
przetwarza dane osobowe użytkowników
składających reklamacje, w szczególności
adres e-mail, imię, treść reklamacji,
okoliczności zdarzenia będącego przyczyną
reklamacji, informacje pozyskane w toku

a. In order to handle complaints, the
Administrator shall process the personal data
of the users lodging complaints, in particular
their email addresses, first names, the content
of the complaint, the circumstances of the
event giving rise to the complaint, information
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rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania
zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku
rozpatrywania reklamacji Administrator może
przetwarzać szereg innych informacji, w tym
imię i nazwisko użytkownika, informacje o
korzystaniu przez użytkownika z usług, pliki
cookies lub inne podobne technologie,
informacje o urządzeniach.

gathered while handling the complaint,
including the explanation for the event being
the cause. While handling the complaint, the
Administrator may process a lot of other
information,
including
user’s
name,
information on the use of services, cookie files
and similar technologies by the user,
information on devices.

b. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. b RODO w celu realizacji usług, tj. umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną
zgodnie z Regulaminem i są przetwarzane
przez czas niezbędny do rozpatrzenia
reklamacji oraz nie dłużej niż przez 10 lat po
zakończeniu postępowania reklamacyjnego w
celach archiwizacyjnych w razie konieczności
obrony przed ewentualnymi roszczeniami
wobec Skriware.

b. This data shall be processed pursuant to
Article 6, paragraph 1, point b GDPR in order
to provide the services, i.e. the agreement for
the provision of services by electronic means
pursuant to the Terms and Conditions and it
shall be processed for the period of time
necessary to handle the complaint and no
longer than 10 years after the conclusion of
the complaint proceedings for archiving
purposes in the event of the necessity to
defend against potential claims against
Skriware.

4. Postępowania wyjaśniające, dochodzenie
roszczeń
a. W
przypadku
podjęcia
postępowania
wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego
naruszenia postanowień regulaminu lub
przepisów
prawa,
zasad
współżycia
społecznego
lub
dobrych
obyczajów,
postępowania w celu dochodzenia roszczeń
przez administratora lub przez innych
użytkowników lub podmioty, obrony przed
roszczeniami użytkowników lub innych
podmiotów, administrator może przetwarzać
dane osobowe określonych użytkowników do
czasu
zakończenia
toczącego
się
postępowania oraz do upływu terminu
przedawnienia
roszczeń
administratora
względem użytkownika, który zazwyczaj
wynosi 3 lata zgodnie z Kodeksem cywilnym,
lecz
w
szczególnych
przypadkach
przewidzianych prawem może być dłuższy.
b. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w
celu
dochodzenia
roszczeń
innych
użytkowników, dane te mogą zostać
udostępnione
w
tym
celu
innemu
użytkownikowi
lub
podmiotowi
lub
uprawnionemu na mocy przepisów prawa
organowi publicznemu, np. sądom, policji,
prokuraturze.
c. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym
udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, tj. w celu realizacji obowiązku
wynikającego z przepisów prawa dotyczących
obowiązku rozpatrywania reklamacji, zgodnie
z ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f
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4. Explanatory
claims

proceedings,

pursuing

a. In the event of undertaking explanatory
proceedings regarding a potential breach of
the provisions of the regulations or provisions
of the law, principles of social coexistence or
decency, proceedings regarding pursuing
claims by the Administrator or by other users
or entities, defence against claims of users or
other entities, the Administrator may process
personal data of particular users for the
duration of the ongoing proceedings and until
the term of the expiry of the limitation period
of the administrator’s claims against the user,
which usually is 3 years pursuant to the Civil
Code. However, in particular cases described
by the law, the period may be longer.

b. If personal data is processed in order to
pursue claims of other users, this data may be
made available for this purpose to another
user or entity or for public authorities
authorised by the law such as courts, police,
public prosecutor.
c. This data shall be processed, including
making them available pursuant to Article 6,
paragraph 1, point c GDPR, in order to fulfil
the obligation resulting from the provisions of
the law regarding the obligation of handling
complaints pursuant to the Act on the
Provision of Services by Electronic Means or

RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie
Administratora polegającym na dochodzeniu
swoich roszczeń względem użytkownika.
Prawnie uzasadniony interes administratora
będzie wówczas celem nadrzędnym wobec
praw i wolności użytkownika.

pursuant to Article 6, paragraph 1, point f
GDPR, i.e. in the legitimate interest of the
Administrator consisting in pursuing its claims
against a user. The legitimate interest of the
administrator shall then override the rights and
freedom of the user.

5. Statystyki korzystania z usług

5. Statistics on the use of services

a. W celu poprawy jakości swoich usług
administrator
przetwarza
informacje
statystyczne dotyczące korzystania ze Strony,
w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości
spędzanego czasu na poszczególnych
stronach i podstronach, korzystania z
poszczególnych
funkcjonalności
usług,
informacji o urządzeniu i przeglądarce
internetowej. Szczegółowe informacje o
stosowaniu plików cookies lub innych
podobnych technologii znajdują się Polityce
Cookies.

a. In order to improve the quality of its
services, the Administrator shall process
information regarding the use of the Website,
including information on the session, IP
number, the amount of time spent on
particular websites and subpages, the use of
particular functionalities of the services,
information on devices and the web browser.
Detailed information on the use of the cookie
files and similar technologies are available in
Cookies Policy.

b. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym
interesie administratora polegającym na
ułatwieniu korzystania ze Strony, poprawy
jakości oraz funkcjonalności świadczonych
usług, a przetwarzanie tych danych nie
narusza praw i wolności użytkowników.
Informacje o użytkownikach nie są bowiem
wykorzystywane w żadnych dodatkowych
celach, a ze względu na specyfikę usługi
strony internetowej dostosowywanie sposobu
wyświetlania zawartości strony, ułatwiania
korzystania ze strony oraz poprawa jakości
świadczenia usług na stronie internetowej jest
standardem rynkowym oczekiwanym przez
użytkowników.
c. Ponadto użytkownik w każdej chwili może
cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę
ustawień przeglądarki internetowej w zakresie
dopuszczalności stosowania plików cookies
lub innych podobnych technologii.
d. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących
działań administratora, lecz nie dłużej niż 5 lat
od otrzymania informacji. Po tym czasie
administrator może dalej przetwarzać ogólne
dane statystyczne, które będą pozbawione
jakichkolwiek
informacji
dotyczących
poszczególnych użytkowników.
e. Okres dostępności danych statystycznych w
narzędziach z których korzysta Administrator
może być jednak dłuższy niż przewidziano w
pkt d., lecz pozostaje to poza zakresem
decyzyjnym administratora. Administrator nie
będzie ich dłużej wykorzystywał, lecz będzie
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b. This data shall be processed pursuant to
Article 6, paragraph 1, point f GDPR in the
legitimate interest of the administrator
consisting in facilitating the use of the
Website, improving the quality and
functionalities of the provided services and
processing this data shall not violate the rights
and freedoms of the users. Information on the
users shall not be used for any additional
purposes and due to the specification of the
service of a website, adjusting the manner of
displaying the content of the website,
facilitating the use of the website and
improving the quality of the provision of the
services on the website shall meet the market
standards expected by the users
c. Additionally, the user may at any time
withdraw his or her consent by changing the
settings of the web browser regarding the use
of cookie files or similar technologies.
d. This data shall be processed as part of the
ongoing actions of the administrator, but no
longer than 5 years from receiving this
information. After that time, the administrator
may continue processing general statistical
data, which shall be devoid of any information
regarding particular users.
e. The period of availability of the statistical
data in the tools which the Administrator uses
may be longer than set forth in point d;
however, the decision does not depend on the
administrator. The administrator shall not use
them any longer. The administrator shall have
potential access to them until their deletion by
the provider of the aforementioned tool.

miał potencjalny dostęp do nich do czasu ich
usunięcia przez dostawcę ww. narzędzia.
6. Działania
marketingowe
administratora

i

PR

Administrator może zamieszczać na Stronie
informacje marketingowe o swoich produktach
lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest
dokonywane przez administratora zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie
uzasadnionym
interesem
administratora
polegającym na publikacji treści związanych
ze świadczonymi usługami oraz treści
promocyjnych akcji, w które administrator jest
zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie
narusza praw i wolności użytkowników,
użytkownicy spodziewają się otrzymywania
treści podobnej zawartości, a czasami nawet
tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim
celem wizyty na Stronie.
7. Działania marketingowe innych produktów
lub usług
a. Administrator może również zamieszczać
informacje
marketingowe
dotyczące
produktów lub usług swoich kontrahentów, z
którymi zawarł umowę o współpracy w
zakresie marketingu.
b. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane
przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym
interesem administratora polegającym na
działaniach marketingowych produktów lub
usług swoich kontrahentów. Jednocześnie
działanie to nie narusza praw i wolności
użytkowników, w szczególności z uwagi na
sporadyczność tych działań, a użytkownicy
spodziewają się otrzymywania treści podobnej
zawartości z uwagi na tematykę Strony.
Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu
wobec przetwarzania jego danych osobowych
w celach marketingowych.
§ 4. Odbiorcy danych użytkowników
Administrator
ujawnia
dane
osobowe
użytkowników
wyłącznie
podmiotom
przetwarzającym na mocy zawartych umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych w
celu realizacji usług na rzecz Administratora, np.
hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi
marketingowej i PR, usług prawnych i
doradczych.
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6. Marketing activities and Administrator’s
PR
The administrator may post marketing
information on its products or services on the
Website. Displaying their content shall be
performed by the administrator pursuant to
Article 6, paragraph 1, point f GDPR, pursuant
to the legitimate interest of the administrator
consisting in publishing content related to the
provided services and the content of
promotional
activities
in
which
the
Administrator is engaged. At the same time,
this action shall not violate the rights and
freedoms of the users, the users will be aware
that they may receive content of similar type
and at times they will even expect it or it will
be their primary reason for visiting the
Website.
7. Marketing activities regarding other
products or services
a. The administrator may also post marketing
information regarding products or services of
its contractors, with whom the administrator
entered into a marketing cooperation
agreement.
b. Displaying this content is performed by the
Administrator pursuant to Article 6, paragraph
1, point f GDPR, pursuant to the legitimate
interest of the administrator consisting in
marketing activities regarding products or
services of its contractors. At the same time,
this action shall not violate the rights and
freedoms of the users and, in particular
because of the fact how sporadic these
activities are and because the users expect to
receive similar content due to the subject area
of the Website. The user is entitled to object
to the processing of his or her personal data
for marketing purposes.

§ 4. Recipients of user data
The Administrator shall disclose personal data
of users only to the processing entities under
the concluded contracts for entrusting the
processing of personal data in order to provide
the services to the Administrator, e.g. hosting
or the operation of the Website, IT services,
marketing and PR services, legal and
consulting services.

§ 5. Przesyłanie danych osobowych do
państw trzecich
W związku z rozwiązaniami informatycznymi
oferowanymi przez kontrahentów administratora
dane osobowe mogą być przetwarzane w
państwach trzecich, które zapewniają odpowiedni
poziom ochrony danych osobowych. Państwami
trzecimi są państwa spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Europejski Obszar
Gospodarczy obejmuje wszystkie kraje Unii
Europejskiej oraz kraje tzw. Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu, do których
należą Norwegia, Islandia i Liechtenstein.

§ 6. Prawa osób, których dane osobowe
dotyczą
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
dostępu – uzyskania od Administratora
potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane
osobowe. Jeżeli dane o osobie są
przetwarzane, jest ona uprawniona do
uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania
następujących
informacji:
o
celach
przetwarzania,
kategoriach
danych
osobowych, odbiorcach lub kategoriach
odbiorców, którym dane zostały lub zostaną
ujawnione, o okresie przechowywania danych
lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do
żądania
sprostowania,
usunięcia
lub
ograniczenia
przetwarzania
danych
osobowych przysługujących osobie, której
dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

§ 5. Transfer of personal data to third
countries
Due to the IT solutions offered by the
Administrator’s contractors, personal data
may be processed in third countries which
shall provide the proper level of personal data
protection. The third countries are countries
from outside European Economic Area. The
European Economic Area covers all the
countries belonging to the European Union
and the countries of the so-called European
Free Trade Association, to which Norway,
Iceland and Liechtenstein belong.

§ 6. The rights of data subjects
Every data subject has a right to:
access – to obtain confirmation from the
Administrator that his or her personal data is
processed. If his or her personal data is
processed, he or she shall be entitled to gain
access to it and receive the following
information: purposes of the processing,
categories of personal data, recipients or
categories of recipients to whom the data was
or will be disclosed, the period of data storage
or the criteria for determining it, the right to
request rectification, deletion or limitation of
the processing of the personal data of the data
subject and to object to such processing
(Article 15 GDPR)

do otrzymania kopii danych – uzyskania
kopii danych podlegających przetwarzaniu,
przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za
kolejne kopie Administrator może nałożyć
opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z
kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3
RODO);

receive a copy of the data – to receive a
copy of the data being processed, the first one
being free of charge and for subsequent
copies, the administrator may impose a
reasonable
charge
resulting
from
administrative costs (Article 15, paragraph 3
GDPR)

do sprostowania – żądania sprostowania
dotyczących jej danych osobowych, które są
nieprawidłowe,
lub
uzupełnienia
niekompletnych danych (art. 16 RODO);

rectify – to request rectification regarding his
or her personal data, which is incorrect, or to
amend incomplete data (Article 16 GDPR)

do usunięcia danych – żądania usunięcia jej
danych osobowych, jeżeli Administrator nie
ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania
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delete the data – to request the deletion of his
or her personal data if the Administrator no
longer has a legal basis for processing it or if
the data is no longer necessary for the
purposes of processing (Article 17 GDPR)

lub dane nie są już niezbędne do celów
przetwarzania (art. 17 RODO);
do ograniczenia przetwarzania – żądania
ograniczenia
przetwarzania
danych
osobowych (art. 18 RODO), gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje
prawidłowość danych osobowych – na
okres
pozwalający
Administratorowi
sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich
wykorzystywania,
c) Administrator nie potrzebuje już tych
danych, ale są one potrzebne osobie, której
dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła
sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie Administratora są
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu
osoby, której dane dotyczą;
do przenoszenia danych – otrzymania w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu
maszynowego
danych
osobowych
jej
dotyczących,
które
dostarczyła
Administratorowi, oraz żądania przesłania tych
danych innemu Administratorowi, jeżeli dane
są przetwarzane na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej
oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób
zautomatyzowany (art. 20 RODO);
do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jej danych osobowych w
prawnie
uzasadnionych
celach
Administratora, z przyczyn związanych z jej
szczególną
sytuacją,
w
tym
wobec
profilowania.
Wówczas
Administrator
dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów, praw i
wolności osób, których dane dotyczą, lub
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy
osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze
od interesów Administratora, Administrator
będzie
zobowiązany
zaprzestać
przetwarzania danych w tych celach (art. 21
RODO);
do cofnięcia zgody w każdym momencie i
bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie
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limit the processing – to request the
limitation of the processing of personal data
(Article 18 GDPR, when:
a) The data
subject questions the
correctness of the personal data – for the
period of time which the Administrator
needs to verify the accuracy of this data,
b) The processing is unlawful, and the data
subject objects to deleting them,
requesting the limitation of its use,
c) The Administrator no longer needs this
data, but it is needed by the data subject
for the purposes of establishing, pursuing
or defending claims,
d) The data subject objected to the
processing – pending the determination of
whether the legitimate grounds on the part
of the Administrator override the grounds
for the objection of the subject data;
To transfer data – to receive the personal
data of the data subject, which was delivered to
the Administrator in a structured, commonly used
and in the machine-readable format and to
request sending this data to another administrator
provided the data is processed on the basis of the
consent given by the subject data or the
agreement concluded with him or her and
provided the data is processed in an automated
manner (Article 20 GDPR)
To object – to object to the processing of his or
her personal data in the legitimate interest of the
Administrator, for reasons related to his or her
particular situation, including objection to profiling.
Then the Administrator assesses the existence of
legitimate grounds for the processing, overriding
the interest, rights and freedoms of the data
subjects or the grounds for establishing, pursuing
or defending of claims. If according to the
assessment, the interest of the data subject is
more important than the interest of the
Administrator, the Administrator shall be entitled
to stop the processing of data for these purposes
(Article 21 GDPR)

To withdraw consent at any time and without
providing any reason; however, the processing of
personal data performed prior to the withdrawal of
consent will be lawful. Withdrawing consent shall
stop the processing of personal data by the

danych
osobowych
dokonane
przed
cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z
prawem.
Cofnięcie
zgody
spowoduje
zaprzestanie
przetwarzania
przez
Administratora danych osobowych w celu, w
którym zgoda ta została wyrażona.

§ 7. Prezes Urzędu
Osobowych

Ochrony

Danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść
skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym
można kontaktować się w następujący sposób:
listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną
na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
telefonicznie: (22) 531 03 00.

Administrator for the purpose for which the
consent was given.

§ 7. The President of the Personal Data
Protection Office
The data subject is entitled to lodge a
complaint with the supervisory authority,
which in Poland is the President of the
Personal Data Protection Office with its seat
in Warsaw, ul. Stawki 2, which may be
contacted via:
mail: ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw;
electronic inbox available on the website:
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
phone: (22) 531 03 00

§ 8. Inspektor ochrony danych

§ 8. Data Protection Officer

W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą,
może również skontaktować się bezpośrednio z
inspektorem ochrony danych Administratora:

In any event, the data subject may contact
directly the Data Protection Officer of the
Administrator:

e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej:
iod@skriware.com;

Via email: iod@skriware.com

na wyżej podany adres korespondencyjny z
dopiskiem: Inspektor ochrony danych.

§ 9. Zmiany polityki prywatności

To
the
aforementioned
address
of
correspondence followed by: Data Protection
Officer

§ 9. Changes to the privacy policy

1. Polityka prywatności może być uzupełniana
lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi
potrzebami Administratora w celu zapewnienia
aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom
dotyczącej ich danych osobowych i informacji
8

1. The privacy policy may be amended or
updated according to the ongoing needs of the
Administrator in order to provide an up to date
and accurate information to users regarding
their personal data and information on them.

o nich. O wszelkich zmianach polityki
prywatności
użytkownicy
zostaną
poinformowani na Stronie.
2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od
08.10.2020 r.
§ 10. Akty prawne przywoływane w klauzuli

The users shall be informed of any changes to
the privacy policy on the Website
3. This privacy policy is valid from
8 October 2020.
§ 10. Legislation referred to in the clause

RODO
–
rozporządzenie
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 (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);

The GDPR – Regulation (EU) 2016/679 of the
European Parliament and of the Council of 27
April 2016 on the protection of natural persons
with regard to the processing of personal data
and on the free movement of such data, and
repealing Directive 95/46/EC (Journal of Laws
UE L:2016:119, p. 1)

art. 118 i n. ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.);

Article 118 and amendment of the Act of 23
April 1964 – The Civil Code (i.e. Journal of
Laws of 2018, item 1025 with amendments);

art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.
1219 ze zm.);
art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. –
Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.
1907 ze zm.).
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Article 8 of the Act of 18 July 2002 on the
Provision of Services by electronic means (i.e.
Journal of Laws of 2017, item 1219 with
amendments);
Article 173, paragraph 2 of the Act of 16 July
2004 – Telecommunications Law (i.e. Journal
of Laws of 2017, item 1907 with amendments)

