Polityka prywatności Serwisu Inhire.io
1) Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady
przetwarzania i ochrony danych osobowych
Użytkowników Serwisu.
2. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszej Polityce
prywatności, posiadają znaczenie nadane im w
Regulaminie Serwisu.
3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
szczególności Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
4. Celem zapewnienia bezpieczeństwa danych
osobowych Użytkowników, Administrator stosuje
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w
zakresie bezpieczeństwa przetwarzania
danych osobowych.
2) Administrator danych
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników
jest Usługodawca.
2. W wypadku udziału Kandydata w danym procesie
rekrutacji za pomocą Serwisu, Pracodawca
staje się odrębnym Administratorem danych
osobowych, któremu dane osobowe Użytkowników
udostępniane są na podstawie zgody Użytkownika do
udziału w danej rekrutacji.

Privacy Policy of Inhire.io Services
1) General provisions.
1. This Privacy Policy sets out the rules for the
processing and protection of personal data of Users of
the Services.
2. Terms not defined in this Privacy Policy bear the
meaning specified in the Terms of Service.

3) Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
osobowych Użytkowników.
Dane osobowe Użytkowników są lub mogą być
przetwarzane:
a) w celu rejestracji i prowadzenia Konta w Serwisie
oraz korzystania z funkcjonalności oferowanych przez
Serwis - przetwarzanie danych jest w tym przypadku
niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług
drogą elektroniczną, której stroną jest Użytkownik, lub
do podjęcia działań na jego żądanie, przed zawarciem
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) w celu dopasowywania danych przedstawionych
przez Kandydata do ofert pracy
umieszczonych w Serwisie przez Pracodawców (w tym
profilowania), przetwarzanie danych następuje w tym
przypadku w oparciu o zgodę Użytkownika (art. 6 ust.
1 lit. a RODO); zgodą jest umieszczenie określonych
danych w Serwisie
c) w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji na
stanowiskach wskazanych w Serwisie przez
Pracodawców, na podstawie odrębnych zgód co do
każdej z rekrutacji, przetwarzanie danych następuje w

3) The purposes and legal grounds for processing
personal data of Users.
Personal data of Users are or may be processed

3. Personal data of Users are processed in accordance
with applicable regulations, in particular Regulation of
the European Parliament and of the Council (EU) no.
2016/679 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 of Directive 95/46/EC (general data
protection regulation, hereinafter referred to as:
„RODO”) and the Act of 10 May on the protection of
personal data.
4. To ensure the security of personal data of Users, the
Administrator uses appropriate technical and
organizational measures in the field of security of
personal data processing.
2) Data Administrator
1. The administrator of personal data of Users is the
Service Provider.
2. If the Candidate participates in a given recruitment
process through the Services, the Employer becomes a
separate Administrator of personal data, to whom
Users' personal data are made available on the basis of
the User’s consent to participate in a given
recruitment.

a) to register and maintain an Account in the Services
and to use the functionalities offered by the Services data processing is in this case necessary to perform the
contract for the provision of services by electronic
means to which the User is a party, or to take action at
his request, before concluding the contract Art.6 (1) (b)
of GDPR);
b) in order to match the data submitted by the
Candidate with the job offers posted in the Services by
Employers (including profiling), data processing takes
place in this case based on the consent of the User
(Art.6 (1)(a) of GDPR); consent is the placing of specific
data in the Services
c) in order to implement future recruitment processes
in the positions indicated in the Services by Employers,
based on separate consents for each recruitment, data

tym przypadku w oparciu o zgodę Użytkownika (art. 6
ust. 1 lit. a RODO);
d) w celu dostarczania Newslettera - przetwarzanie
danych następuje w tym przypadku w oparciu
o zgodę Użytkownika lub w oparciu o prawnie
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.
1 lit. a i f RODO);
e) w celu załatwienia sprawy opisanej przez
Użytkownika w dostępnym w Serwisie formularzu
oraz w ramach prowadzonego w Serwisie czatu
Pracodawcą – przetwarzanie danych jest w tym
przypadku niezbędne do zawarcia i wykonania umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1
lit. b RODO), a także następuje w oparciu o prawnie
uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Administratora;
f) w celach realizacji uzasadnionych interesów
Usługodawcy, związanych z prowadzeniem Serwisu, w
tym analizowaniem korzystania przez Użytkowników z
witryny internetowej Serwisu, zapewnieniem
bezpieczeństwa i niezawodności usług świadczonych w
ramach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g) w celach marketingu bezpośredniego Serwisu, w
tym doboru usług do potrzeb Użytkowników
(w tym profilowania) w oparciu o pliki cookies i inne
podobne technologie – przetwarzanie
danych przez Usługodawcę następuje w tym
przypadku w oparciu o uzasadniony interes
Usługodawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
h) w celach marketingowych Usługodawcy,
wynikających ze zgody udzielonej przez Użytkownika
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
i) w celu zapewnienia zgodności z nałożonymi na
Usługodawcę obowiązkami prawnymi (w szczególności
wynikającymi z przepisów ustawy o rachunkowości
oraz przepisów podatkowych), gdy przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Podanie danych osobowych w Serwisie jest
dobrowolne, ale może być konieczne dla realizowania
jednego lub większej liczby usług i celów
przetwarzania danych osobowych, określonych w
pkt.3 powyżej, w szczególności wzięcia udziału w
rekrutacjach.
4) Zakres przetwarzanych danych osobowych
1. Zakres przetwarzanych danych osobowych
obejmuje:
a) dane podane podczas rejestracji Użytkownika: adres
e-mail;
b) dane podane przez Kandydata w celu udziału w
rekrutacji: nazwisko i imiona, adres, numer telefonu
stacjonarnego i komórkowego, wizerunek, miejsce
pracy, data urodzenia, wykształcenie, zawód, przebieg
zatrudnienia, kompetencje, historia edukacji i
odbytych kursów/szkoleń/uzyskanych certyfikatów,
znajomość języków obcych, zainteresowania,
członkostwo w

processing in this case is based on the consent of the
User (Art. 6 (1) (a) of GDPR;
d) in order to deliver the Newsletter - data processing
takes place in this case based on the User’s consent or
based on the Administrator’s legitimate interest (Art. 6
(1)(a) and (f) of GDPR);
e) in order to settle the matter described by the User in
the form available in the Services and as part of the
Employer’s chat in the Services - data processing is in
this case necessary to conclude and perform the
contract for the provision of services by electronic
means (Art. 6 (1) (b) of GDPR), and is also based on a
legitimate interest of the Administrator(Art.6 (1) (f) of
GDPR);
f) for the purposes of pursuing the legitimate interests
of the Service Provider related to the operation of the
Services, including analysing the Users’ use of the
Services, ensuring the safety and reliability of services
provided under (Art. 6 (1) (f) of GDPR);
g) for the purposes of direct marketing of the Services,
including the selection of service to meet the Users’
needs (including profiling) based on cookies and other
similar technologies - the processing of data by the
Service Provider takes place in this case pursuant to
the legitimate interest of the Service Provider (Art. 6
(1) (f) of GDPR);
h) for the marketing purposes of Service Provider,
arising from the consent given by the User (Art.6 (1)(a)
of GDPR);
i) to ensure compliance with legal obligations imposed
on the Service Provider (in particular those arising from
the provisions of the Accounting Act and tax
regulations), when the processing is necessary to fulfil
the legal obligation incumbent on the Administrator
(Article 6 (1) (c) of GDPR).
Providing personal data in the Services is voluntary, but
it may be necessary to perform one or more service
and the purposes of processing personal data specified
in point 3 above, in particular taking part in
recruitments.
4) The scope of processed personal data
1. The scope of personal data processed includes:
a) data provided during User registration: e-mail
address;
b) data provided by the Candidate in order to
participate in the recruitment: surname and given
names, address, landline phone and mobile phone
number, image, place of work, date of birth, education,
profession, course of employment, competences,
history of education and completed
courses/training/obtained certificates, knowledge of
foreign languages, interests, membership in

organizacjach/stowarzyszeniach/dodatkowa
aktywność, preferencje zatrudnienia, rodzaje
dołączonych dokumentów (np. zdjęcia), inne dane
umieszczane przez Użytkownika w Serwisie za pomocą
zewnętrznych plików zawierających CV;
c) dane Użytkownika pozyskane przez Usługodawcę w
związku z korzystaniem z plików cookies i innych
podobnych technologii;
2. W związku z faktem, iż usługi oferowane w ramach
Serwisu dedykowane są dla osób pełnoletnich,
administrator nie przetwarza świadomie danych
osobowych dzieci, korzystających z usług oferowanych
w ramach Serwisu.
5) Prawa i obowiązki Użytkownika
1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się
na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody,
zgoda taka jest dobrowolna i może być w każdej chwili
cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem
zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody powinno zostać
złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, na
adres e-mail Usługodawcy, zgoda może być również
cofnięta za pomocą Serwisu, zgodnie z treścią
umieszczonych w nim pouczeń.
2. Użytkownikowi przysługują także następujące
prawa:
a) do usunięcia swoich danych osobowych;
b) do ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych;
c) dostępu do treści swoich danych jak i sprostowania
(poprawiania);
d) do otrzymania kopii swoich danych lub ich
przeniesienia, przy czym prawo to nie może
niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych
osób (w tym tajemnic handlowych lub praw własności
intelektualnej) i będzie realizowane w zakresie
technicznie możliwym;
e) do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
osobowych, gdy przetwarzanie oparte jest na prawnie
uzasadnionym interesie administratora danych lub
strony trzeciej.
3. Administrator zrealizuje prawa Użytkownika, z
zastrzeżeniem wyjątków określnych w przepisach
RODO.
4. Użytkownik, może również samodzielnie dokonać
sprostowania lub aktualizacji swoich danych
osobowych. W tym celu należy zalogować się do
Serwisu, przejść do zakładki „Profil” i dokonać
stosownych zmian.
5. W celu realizacji praw określonych w literze b) 5.1
oraz 5.2., należy wysłać e-mail na adres administratora
tj. na adres e-mail: hello@inhire.io
6. Użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi do
organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli sądzi, że dotyczące go
przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

organisations/associations/additional activity,
employment preferences, types of attached
documents (e.g. photos), other data posted by the
User in the Services using external files containing CVs;
c) User’s data obtained by the Service Provider in
connection with the use of cookies and other similar
technologies;
2. Due to the fact that the service offered in the
Services are dedicated to adults, the administrator
does not knowingly process personal data of children
who use the service offered in the Services.
5) Rights and obligations of the User
1. If the processing of personal data takes place on the
basis of the consent expressed by the User, such
consent is voluntary and can be withdrawn at any time,
without affecting the lawfulness of the processing that
was carried out before the consent was withdrawn. A
statement of withdrawal of consent should be
submitted via e-mail to the Service Provider’s e-mail
address, consent may also be withdrawn using the
Services, in accordance with the instructions contained
therein.
2. The User also has the following rights:
a) to delete their personal data;
b) to limit the processing of their personal data;
c) to have access to the content of their data and
rectification (correction);
d) to receive a copy of their data or to transfer it,
whereby their right cannot adversely affect the rights
and freedoms of other persons (including trade secrets
or intellectual property rights) and will be implemented
to the extent technically possible;
e) to object to the processing of their personal data
when the processing is based on the legitimate interest
of the data controller or a third party.
3. The Administrator will exercise the rights of the
User, subject to the exceptions specified in the
provisions of the GDPR.
4. The User may also correct or update their personal
data by themselves. To do this, one should log into the
Services, go to the “Profile” tab and make the
appropriate changes.
5. In order to exercise the rights set out in letters b) 5.1
and 5.2, please send an email to the administrator’s
address, i.e. to the following email address:
hello@inhire.io
6. The User is entitled to lodge a complaint to the
supervisory body - the President of the Office for
Personal Data Protection, if they consider that the data
processing concerning him violates the provisions of
the GDPR.

7. Wszelkie zdarzenia mające lub mogące mieć wpływ
na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownik
jest obowiązany niezwłocznie zgłaszać na adres:
hello@inhire.io

7. The User is obliged to immediately report to the
following address: hello@inhire.io all events having or
that may have impact on the security of personal data
in the Service

6) Okres przetwarzania danych osobowych
1. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób i
przez okres jaki jest niezbędny dla zrealizowania
celów, dla których dane zostały zebrane.
2. W przypadku przetwarzania danych:
a) w celu zawarcia i wykonania umowy – dane będą
przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji
umowy;
b) na podstawie zgody - dane będą przetwarzane do
czasu cofnięcia zgody;
c) w celu zapewnienia zgodności z nałożonymi na
Administratora obowiązkami prawnymi - dane będą
przetwarzane przez okres wymagany przepisami
prawa;
d) w celach marketingu bezpośredniego
Administratora, w tym doboru usług do potrzeb
Użytkowników (profilowania) - dane będą
przetwarzanie do czasu wniesienia przez Użytkownika
sprzeciwu;
e) w celach realizacji innych uzasadnionych interesów
Administratora - dane będą przetwarzane do czasu
uwzględnienia wniesionego przez Użytkownika
sprzeciwu lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.
3. Po upływie okresu przetwarzania, dane są usuwane
lub anonimizowane.

6) Period of processing of personal data
1. The Administrator processes personal data in a
manner and for the period that is necessary to achieve
the purposes for which the data was collected.
2. In case of data processing:
a) in order to conclude and perform the contract - the
data will be processed for the duration and
implementation of the contract;
b) pursuant to the consent - the data will be processed
until the consent is withdrawn;
c) to ensure compliance with legal obligations imposed
on the Administrator - the data will be processed for
the period required by law;

7) Podmioty, którym udostępnianie są dane osobowe
1. Administrator udostępnia dane osobowe
Użytkowników, jeżeli posiada ku temu podstawę
prawną, w szczególności, kiedy jest to niezbędne do
wykonania świadczonych usług, lub gdy
Użytkownik wyrazi na to zgodę.
2. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać również
udostępnione na żądanie organów publicznych lub
innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu
na podstawie przepisów prawa.
3. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników
mogą być w szczególności:
i) podmioty uprawnione do uzyskania danych
Użytkowników na podstawie obowiązujących
przepisów prawa;
ii) Pracodawcy, na udostępnienie którym danych
Kandydat wyraził zgodę za pomocą
dostępnych w Serwisie opcji przystąpienia do danej
rekrutacji;
iii) podmioty, z których usług korzysta administrator
celem dostarczenia usług, w szczególności:
a) podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające
administratorowi systemy teleinformatyczne;
b) przedsiębiorcy świadczący usługi dostawy i
utrzymania oprogramowania;
c) operatorzy systemów płatności;

7) Entities with whom personal data are shared
1. The Administrator provides Users’ personal data if it
has a legal basis for it, in particular when it is necessary
to perform the service provided, or if the User agrees
for it.

d) for the purposes of direct marketing of the
Administrator, including the selection of service to the
Users’ needs (profiling) - the data will be processed
until the User objects;
e) for the purpose of implementing other justified
interests of the Administrator - the data will be
processed until the User’s objection is accepted or the
period of limitation of claims expires.
3. After the period of processing, the data is deleted or
anonymised.

2. Personal data of Users may also be made available at
the request of public authorities or other entities
authorised for such access under the provisions of law.
3. The recipients of personal data of Users may be in
particular:
i) entities authorised to obtain Users’ data pursuant to
the applicable law;
ii) Employers to whom the Candidate has given access
to data, by using the options available in the Services
to enter a given recruitment;
iii) entities used by the administrator to provide
service, in particular:
a) entities providing service or providing IT systems to
the administrator;
b) entrepreneurs providing software delivery and
maintenance service;
c) payment system operators;

d) kancelarie prawne, firmy doradcze, z którymi
współpracuje administrator.

d) law firms, consulting companies with which the
administrator cooperates.

8) Przekazywanie danych poza EOG
1. Administrator przekazuje dane osobowe poza
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) tylko wtedy, gdy
jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego
stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane
osobowe w państwach, w odniesieniu do których
została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
b) stosowanie standardowych klauzul umownych
wydanych przez Komisję Europejską;
c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych,
zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
d) w razie przekazywania danych do USA – współpracę
z podmiotami uczestniczącymi
w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield),
zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE)
2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie
adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę
Prywatności UE-USA (lista podmiotów z USA
uczestniczących w tym programie dostępna jest pod
adresem: https://www.privacyshield.gov/list).
2. Gdy ma to zastosowanie, administrator zawsze
informuje o zamiarze przekazania danych osobowych
poza EOG na etapie ich zbierania. Na żądanie
Użytkownika, administrator udostępnia mu kopię jego
danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

8) Transfer of data outside the EEA
1. The administrator transfers personal data outside
the European Economic Area (EEA) only when it is
necessary and only if they ensure an adequate level of
protection, primarily through:
a) cooperation with entities processing personal data
in countries for which an appropriate decision of the
European Commission has been issued ;
b) the use of standard contractual clauses issued by the
European Commission;
c) applying binding corporate rules approved by the
competent supervisory authority;
d) in the event of transferring data to the USA cooperation with entities participating in the Privacy
Shield programme, approved by the Commission
Implementing Decision 2016/1250/EU of 12 July 2016
on the adequacy of protection provided by the EU-US
Privacy Shield (a list of US entities participating in this
programme is available at:
https://www.privacyshield.gov/list).

9) Cookies i inne podobne technologie
1. Zgodnie z praktyką większości serwisów
internetowych, podczas korzystania z Serwisu dane
osobowe Użytkowników mogą być zbierane
automatycznie w logach systemowych Serwisu, przez
pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics.
2. Cookies są to pliki zapisywane na urządzeniu
końcowym, służące do identyfikacji Użytkowników
oraz dostarczania administratorowi informacji
statystycznych o ruchu Użytkowników, aktywności
Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu.
Pozwalają one m.in. na dostosowanie treści i usług w
Serwisie do preferencji Użytkowników.
3. W Serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne,
ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki
internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane na
określony czas (określony w parametrach plików
cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika)
w urządzeniach końcowych, za pośrednictwem
których Użytkownik korzysta z Serwisu.
4. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie
zmienić ustawienia dotyczące plików cookies,
określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania
dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego,
za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności
w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę

9) Cookies and other similar technologies
1. In accordance with the practice of most internet
services, personal data of the Users may be collected
automatically during their using the Services, in its
system logs by cookies (”cookies”), the Google
Analytics system.
2. Cookies are the files saved on the terminal device,
used to identify Users and provide the administrator
with statistical information on the movement of Users,
their activity and the way the Services are used. They
allow i.a. to adapt the content and service in the
Services to the preferences of the Users.

2. When applicable, the Administrator always informs
about the intention to transfer personal data outside
the EEA at the stage of collecting. At the User’s
request, the administrator provides him with a copy of
his data that will be transferred outside the EEA.

3. The Services use session cookies which are deleted
after closing the web browser window, as well as
permanent cookies, saved for a specified period of
time (specified in the parameters of cookies or until
they are deleted by the User) on the terminal devices
through which the User uses the Services.
4. The User can independently change at any time the
settings for cookies, specifying the conditions for their
storage and for their access to the terminal device
using the web browser settings. These settings can be
changed in particular in such a way as to block the
automatic handling of cookies in the web browser

plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o każdorazowym
zamieszczeniu cookies na urządzeniu końcowym.
5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki
cookies korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa. Użytkownik
zastrzega jednak, iż może to wpłynąć na ograniczenie
niektórych funkcjonalności dostępnych w Serwisie.
6. Serwis korzysta również z systemów analityki
internetowej dających wgląd w ruch danych
osobowych oraz danych lokalizacyjnych
użytkowników, stosowanego do tworzenia statystyk i
raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu, a
także w celach personalizacji treści wyświetlanych
reklam. Serwis korzysta również z narzędzia HotJar
(lub podobnego narzędzia z tożsamymi
funkcjonalnościami), służącego do analizy poruszania
się użytkownika na stronach internetowych (w tym
podstronach) Serwisu, celem oceny zachowania się
Użytkowników w trakcie korzystania z Serwisu oraz
wykorzystania jego funkcji. Korzystanie z HotJar lub
tożsamego narzędzia nie wiąże się z pobieraniem i
zapisywaniem danych osobowych Użytkownika.
7. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego
dane osobowe, są rejestrowane w logach
systemowych (plikach dziennika służących do
przechowywania chronologicznego zapisu
zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach
dotyczących systemu informatycznego służącego do
świadczenia usług przez Usługodawcę). Zebrane w
logach informacje przetwarzane są przede wszystkim
w celach związanych ze świadczeniem usług.
Usługodawca przetwarza je również w celach
technicznych, administracyjnych, na potrzeby
zapewnienia bezpieczeństwa systemu
informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a
także w celach analitycznych i statystycznych - w tym
zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes administratora (art. 6 ust.1 lit. f
RODO).
10) Postanowienia końcowe
1. Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco
weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana,
aby odzwierciedlała ona wszelkie zmiany w sposobie
przetwarzania danych osobowych. Usługodawca może
również wprowadzać zmiany zgodnie z wymaganiami
obowiązujących przepisów lub wymagań prawnych.
Informacje o wprowadzonych zmianach zostaną
umieszczone na stronie internetowej Serwisu lub
przesłane drogą mailową Użytkownikom posiadającym
Konto.
2. Aktualna wersja Polityki Prywatności dostępna jest
w Serwisie.

settings or to inform each time cookies are placed in
the terminal device.
5. The User may at any time delete cookies using the
features available in the web browser he uses.
However, the User reserves that this may limit some of
the functionalities available in the Services.
6. The Services also use web analytics systems that give
insight into the movement of personal data and
location data of Users, used to create statistics and
reports on the functioning of the Services, as well as
for the purpose of personalising the content of
displayed advertisements. The Services also use the
HotJar tool (or similar tool with identical
functionalities) to analyse the User’s movement on the
websites (subpages included) of the Services in order
to assess the behaviour of the Users when using the
Services and its functions. Using HotJar or an identical
tool does not involve downloading and saving User’s
personal data.
7. The User’s activity in the Services, including his
personal data, is recorded in system logs (log files used
to store a chronological record containing information
about events and activities related to the IT system
used to provide service by the Service Provider). The
information collected in the logs is processed primarily
for purposes related to the provision of service. The
Service Provider also processes them for technical and
administrative purposes, for the purposes of ensuring
the security of the IT system and for managing this
system, as well as for analytical and statistical purposes
- in this respect the legal basis for processing is the
legitimate interest of the administrator (Article 6 (1) (f)
of GDPR).

10) Final provisions
1. This Privacy Policy is reviewed on an ongoing basis
and updated when necessary to reflect any changes in
the way personal data is processed. The Service
Provider may also introduce changes in accordance
with the provisions of existing law or legal
requirements. Information about the changes will be
placed on the Website of the Services or sent by email
to Users who have an Account.
2. The current version of the Privacy Policy is available
in the Services.

