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Polityka prywatności 

obowiązująca na stronie internetowej: https://www.trymentee.com  

 

 

Od 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej obowiązuje nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych 

Osobowych (RODO). Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz działając w trosce o 

ochronę danych osobowych użytkowników witryny internetowej działającej pod adresem 

https://www.trymentee.com (dalej: ,,Strona”) wprowadzamy niniejszą Politykę Prywatności. W 

związku z tym informujemy Cię, że: 

 

Administrator danych osobowych  

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Orbytes sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach 

Górnych (43-170), przy ul. Olchowej 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, 

pod nr KRS: 0000842032, NIP: 5472218832, o kapitale zakładowym 5 tys. zł (opłaconym w 

całości) (dalej: ,,Administrator”). W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości 

dotyczących przetwarzania danych osobowych na Stronie prosimy o kontakt na następujące 

dane: hello@trymentee.com. 

 

Dane osobowe  

 

Dane osobowe to wszystkie informacje, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby 

fizycznej.  

Twoje dane osobowe podajesz dobrowolnie poprzez wypełnienie dostępnych online 

formularzy założenia profilu w celu korzystania z aplikacji Mentee. 

 

Naszą stronę internetową: https://www.trymentee.com można przeglądać anonimowo. 

Jednak z uwagi na specyfikę aplikacji Mentee, korzystanie z jej funkcjonalności konieczne 

jest podanie prawdziwych danych osobowych. Podanie danych nieprawdziwych może 

uniemożliwić lub poważnie utrudnić korzystanie ze z aplikacji Mentee i wszystkich jej 

funkcji. 

 

Warunkiem zawarcia umowy na świadczenie usługi w ramach aplikacji Mentee jest m.in. 

podanie danych wymienionych w formularzu zakładania Profilu, a także akceptacja 

postanowień niniejszej Polityki Prywatności. Podanie danych oraz akceptacja Polityki 

Prywatności są dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia zawarcie umowy na świadczenie 

usługi w ramach aplikacji Mentee.   

 

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za 

pośrednictwem naszej Strony internetowej i aplikacji Mentee.   

 

https://www.trymentee.com/
https://www.trymentee.com/
https://www.trymentee.com/
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Jakie dane osobowe będziemy przetwarzać?   

a) Imię, 

b) Nazwisko, 

c) Adres e-mail, 

d) Wiek. 

 

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych  

 

Jako Administrator możemy przetwarzać następujące dane osobowe: 

 

1. W celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym umożliwienia zawarcia umowy o 

świadczenie Usługi za pośrednictwem aplikacji Mentee oraz umożliwienia 

Administratorowi komunikacji z użytkownikami w sprawach związanych z obsługą 

aplikacji Mentee (w szczególności takich jak przewidywanych przerwach technicznych, 

wymiany korespondencji związanej z reklamacjami), na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) 

Rozporządzenia RODO tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 

stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której 

dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

2. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to odrębną zgodę, jej dane osobowe mogą być 

przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na zapytanie za pośrednictwem 

naszego formularza kontaktowego dotyczące spraw wykraczających poza zakres 

wskazany w ust. 1 powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia, tj.: której 

dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 

większej liczbie określonych celów. 

3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to odrębną zgodę, jego adres poczty 

elektronicznej może być wykorzystywany przez Administratora także na potrzeby 

przesyłania informacji marketingowych o naszych produktach i usługach (w tym także 

newsletter). Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest zgoda wyrażona 

przez Usługobiorcę w myśl art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia, tj.: której dane dotyczą 

wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej 

liczbie określonych celów. 

4. Administrator może przetwarzać dane osobowe jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 pkt c), np. 

w zakresie podatkowym. 

5. Administrator może również przetwarzać dane osobowe w celach analitycznych i 

statystycznych. Podstawą przetwarzania w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 pkt f) 

Rozporządzenia, tj.: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 

6. Administrator będzie przetwarzać dane Usługobiorcy i Użytkowników także na potrzeby 

wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z aplikacji Mentee. Podstawą 

przetwarzania w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia, tj.: przetwarzanie 
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jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratora. 

 

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji 

usług oraz do tego abyśmy mogli się z Tobą skontaktować i odpowiedzieć na zadane przez 

Ciebie pytania w naszym formularzu. Przekazane przez Ciebie dane osobowe przetwarzamy 

z poszanowaniem przysługujących Ci praw i z poszanowaniem Twojej wolności. Jeśli 

wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych także w celu otrzymywania od nas na swój 

adres e-mail, który nam przekazałeś, informacji marketingowych o naszych produktach i 

usługach, to możesz odwołać tak udzieloną zgodę w każdym czasie. Wystarczy, że się z 

nami skontaktujesz i wskażesz, że nie chcesz już otrzymywać takich informacji. 

 

Twoje dane osobowe nie będą przez nas przekazywane do państwa spoza Unii Europejskiej 

lub do organizacji międzynarodowej. Nie będą one także podlegały profilowaniu lub 

zautomatyzowanemu przetwarzaniu. 

 

Okres przechowywania danych osobowych 

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres świadczenia 

usługi, a także po zakończeniu współpracy, wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem, 

np. w celach dochodzenia roszczeń, analityki i statystyki, albo do czasu cofnięcia przez 

Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

W przypadku, w którym dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej na 

realizację zapytania za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego dane osobowe 

przechowywane będą przez okres niezbędny do przetworzenia zapytania i udzielenia na nie 

odpowiedzi oraz przez okres do 2 lat od dnia złożenia zapytania. 

 

W przypadku, w którym dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej na 

otrzymywanie informacji marketingowych o naszych produktach i usługach, dane osobowe 

przechowywane będą do czasu wycofania zgody bądź wniesienia skutecznego sprzeciwu.   

 

Twoje uprawnienia 

 

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, przysługuje Ci prawo do: 

1. uzyskania informacji, o tym czy przetwarzamy Twoje dane, 

2. dostępu do swoich danych osobowych, np. możesz poprosić o ich kopię, a także 

uzyskać informację na temat szczegółowego sposobu i celu ich przetwarzania a także 

źródle ich pochodzenia, 

3. żądania sprostowania lub poprawienia danych, jeśli są nieprawidłowe, 

4. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli jednak 

przetwarzamy Twoje dane zgodnie z przepisami prawa, to możemy nie uwzględnić 
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Twojej prośby. Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu, to przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Twoich danych osobowych, 

5. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja 

zgoda, to masz prawo wycofania tej zgody, jednak bez wpływu na prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem tej zgody. 

6. W przypadku przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust 1 

lit. f, w tym profilowania, osoba której dane dotyczą z przyczyn związanych z jej 

szczególną sytuacją ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.  

 

Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób sprzeczny obowiązującymi przepisami 

prawa, a w szczególności z RODO, to przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

Uprawnienia o których mowa w pkt. 1 - 6 powyżej, można zrealizować przez kontakt z 

Administratorem (w tym w szczególności przesłanie e-maila na adres: hello@trymentee.com) 

lub przez samodzielne dokonanie zmian danych w ramach narzędzi informatycznych 

dostępnych za pośrednictwem https://www.trymentee.com lub aplikacji Mentee (o ile takie 

narzędzia będą dostępne). 

 

Integralną częścią niniejszej Polityki Prywatności jest Polityka Cookies, o której piszemy 

poniżej. 

 

Jeśli masz do niej jakiekolwiek uwagi, lub pytania co do sposobu, w jaki wykorzystujemy 

dotyczące Ciebie informacje, to skontaktuj się z nami. W celu dopasowania plików cookie 

należy kliknąć na link, znajdujący się bezpośrednio pod informacją o polityce cookie.  

 

Polityka Cookies 

 

1. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności 

pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i 

przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają 

nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na 

urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies 

oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. 

3. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji 

zawartych w plikach cookies. 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

mailto:hello@trymentee.com
https://www.trymentee.com/
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a) dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz 

optymalizacji korzystania przez niego ze Strony; w szczególności pliki te 

pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić 

stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy 

korzystają ze Strony. 

5. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” 

(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami 

tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do 

czasu opuszczenia przez niego strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania 

(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu 

końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do 

czasu ich usunięcia przez użytkownika. 

6. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

a) „niezbędne” pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w 

ramach Strony; służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład 

wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania; 

b) „analityczne” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie 

korzystania ze Strony; 

c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez 

użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie 

wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru 

czcionki, wyglądu strony internetowej itp. 

d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające wyświetlanie i dopasowanie  

reklam do Twoich potrzeb i zainteresowań. 

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w 

urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym 

czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać 

zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę 

plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich 

każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje 

o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach 

oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć 

na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie. 

 

Social Plugins 

Na naszej stronie internetowej stosowane są tak zwane wtyczki do mediów 

społecznościowych (social plugins) następujących mediów społecznościowych (zwanych 

poniżej „mediami społecznościowymi”): 
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• Facebook (operator: Meta Platforms Ireland Limited., 1 4 Grand Canal Square Grand 

Canal Harbour Dublin 2 Ireland), 

• Twitter (operator: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, 

USA), 

• Instagram (operator: Meta Platforms Ireland Limited., 1 4 Grand Canal Square Grand 

Canal Harbour Dublin 2 Ireland), 

• Medium (operator: A Medium Corporation, 799 Market St FL 5 San Francisco, CA, 

94103-2047 United States). 

W celu zapewnienia możliwie jak najlepszej ochrony Państwa danych, stosujemy 

rozwiązania techniczne, które gwarantują, że transfer danych do danego operatora portalu 

społecznościowego za pośrednictwem wtyczek do mediów społecznościowych jest 

bezpieczny. 

Nie mamy wpływu na przetwarzanie Państwa danych przez dany portal społecznościowy 

Poprzez każdą aktywowaną wtyczkę do mediów społecznościowych umieszczony zostaje 

przy każdym kliknięciu na daną stronę internetową jednoznacznie oznaczony plik cookie. W 

ten sposób portal społecznościowy uzyskuje możliwość sporządzenia profilu sposobu 

korzystania przez Państwa ze stron internetowych. Nie można wykluczyć, że profil taki 

zostanie Państwu przyporządkowany także przy pierwszej rejestracji do portalu 

społecznościowego. 

Jeżeli podczas wizyty na naszej stronie internetowej są już Państwo zalogowani na jakimś 

portalu społecznościowym, jego operator może w momencie aktywacji nieaktywnej 

domyślnie wtyczki do danych mediów społecznościowych ewentualnie przyporządkować tę 

wizytę do Państwa osobistego konta. Zakres i cel zbierania oraz przetwarzania i 

wykorzystywania danych przez portale społecznościowe oraz informacje dotyczące praw i 

możliwości ustawień w celu zapewnienia ochrony swojej sfery prywatnej dostępne są w 

informacjach o ochronie danych osobowych udostępnianych przez daną sieć 

społecznościową. Informacje te można pobrać pod następującymi adresami: 

• Facebook: http://www.facebook.com/policy.php  

• Twitter: https://twitter.com/en/privacy  

• Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388  

• Medium: https://policy.medium.com/medium-privacy-policy-f03bf92035c9  

Dane przetwarzane przez w/w podmioty mogą być ewentualnie przekazywane do krajów 

spoza Unii Europejskiej. 

 

Ustawienia zaawansowane cookie  

 

http://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/en/privacy
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