
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

I. DEFINICJE 

 

1. Administrator danych osobowych, 

Administrator – Qi Consulting (By Qgroup) 

sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. 

Przemysłowa 13/42, 30-701 Kraków, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI 

Gospodarczy KRS pod numerem: 

0000925659, NIP: 6793224601. 

2. Dane osobowe – wszystkie informacje o 

osobie fizycznej zidentyfikowanej lub 

możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden 

bądź kilka szczególnych czynników 

określających fizyczną, fizjologiczną, 

genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, 

kulturową lub społeczną tożsamość, w tym 

IP urządzenia, dane o lokalizacji, 

identyfikator internetowy oraz informacje 

gromadzone za pośrednictwem plików 

cookie oraz innej podobnej technologii. 

3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności. 

4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. 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).  

5. Strona – strona internetowa prowadzona 

przez Administratora pod adresem 

https://www.qi-consulting.pl/;   

6. Użytkownik – każda osoba fizyczna 

odwiedzająca Stronę lub korzystająca z 

jednej albo kilku usług czy funkcjonalności 

Strony opisanych w Polityce. 

 

II. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU 

Z KORZYSTANIEM ZE STRONY 

 

PRIVACY POLICY 

 

I. DEFINITIONS 

 

1. 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 

(General Data Protection Regulation). 

2. Personal data - all information about a 

natural person identified or identifiable by 

one or more specific factors determining 

physical, physiological, genetic, mental, 

economic, cultural or social identity, 

including device IP, location data, internet 

identifier and information collected for via 

cookies and other similar technology. 

3. Personal data administrator, Administrator - 

Qi Consulting (By Qgroup) sp. z o.o.  with the 

registered office in Cracow, Przemysłowa 

13/42, 30-701 Cracow, entered into the 

Register of Entrepreneurs of the National 

Court Register maintained by the Sąd 

Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w 

Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS 

under the number: 0000925659, fiscal 

identification number  (NIP): 6793224601; 

4. Policy - this privacy policy. 

5. Website - website run by the Administrator 

at https://www.qi-consulting.pl/;  

6. User - any natural person visiting the 

Website or using one or several services or 

functionalities described in the Policy. 

 

 

 

 

 

 

 

II. PERSONAL DATA PROCESSING IN 

CONNECTION WITH THE USE OF THE 

WEBSITE 

https://www.qi-consulting.pl/
https://www.qi-consulting.pl/


W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze 

Strony Administrator zbiera dane w zakresie 

niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, 

a także informacje o aktywności Użytkownika na 

Stronie. Poniżej zostały opisane szczegółowe 

zasady oraz cele przetwarzania danych 

osobowych gromadzonych podczas korzystania 

ze Strony przez Użytkownika. 

 

III. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE 

PRZETWARZANIA DANYCH 

 

1. KORZYSTANIE ZE STRONY 

1. Dane osobowe wszystkich osób 

korzystających ze Strony (w tym adres IP lub 

inne identyfikatory oraz informacje 

gromadzone za pośrednictwem plików 

cookies lub innych podobnych technologii) 

przetwarzane są przez Administratora: 

a) w celu świadczenia usług drogą 

elektroniczną w zakresie 

udostępniana Użytkownikom treści 

gromadzonych na Stronie, 

udostępniania formularzy 

kontaktowych – wówczas podstawą 

prawną przetwarzania jest 

niezbędność przetwarzania do 

wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO); 

b) w celu obsługi reklamacji - wówczas 

podstawą prawną przetwarzania jest 

niezbędność przetwarzania do 

wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b 

RODO); 

c) w celach analitycznych i 

statystycznych – wówczas podstawą 

prawną przetwarzania jest 

uzasadniony interes Administratora 

(art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na 

prowadzeniu analiz aktywności 

Użytkowników, a także ich preferencji 

w celu poprawy stosowanych 

funkcjonalności i świadczonych usług; 

d) w celu ewentualnego ustalenia i 

dochodzenia roszczeń lub obrony 

In connection with the User's use of the Website, 

the Administrator collects data to the extent 

necessary to provide the services offered, as well 

as information about the User's activity in the 

Website. Detailed rules and purposes for 

processing personal data collected while using 

the Website by the User are described below. 

 

 

III. OBJECTIVES AND LEGAL BASIS FOR 

DATA PROCESSING 

 

1. USE OF THE WEBSITE 

1. Personal data of all persons using the 

Website (including the IP address or other 

identifiers and information collected via 

cookies or other similar technologies) are 

processed by the Administrator: 

a) in order to provide services 

electronically in the scope of making 

content collected in the Website 

available to Users, providing contact 

forms - then the legal basis for 

processing is the necessity of processing 

to perform the contract (art. 6 

paragraph 1 letter b of the GDPR); 

b) to handle complaints - then the legal 

basis for processing is the necessity of 

processing to perform the contract (art. 

6 paragraph 1 letter b of the GDPR); 

c) for analytical and statistical purposes - 

then the legal basis for processing is the 

justified interest of the Administrator 

(art. 6 paragraph 1 letter f of the GDPR) 

consisting in conducting analyzes of 

Users' activity as well as their 

preferences in order to improve the 

functionalities and services provided; 

d) in order to possibly determine and 

assert claims or defend against them - 

the legal basis for processing is the 

justified interest of the Administrator 

(art. 6 paragraph 1 letter f of the GDPR) 

consisting in the protection of his rights; 

e) for Administrator's marketing purposes 



przed nimi – podstawą prawną 

przetwarzania jest uzasadniony 

interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit 

f RODO) polegający na ochronie jego 

praw; 

e) w celach marketingowych 

Administratora. 

 

 

2. FORMULARZE KONTAKTOWE  

 

1. Administrator zapewnia możliwość 

skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu 

elektronicznych formularzy kontaktowych 

jak również za pomocą adresu mailowego 

czy innych form komunikacji wskazanych na 

Stronie. Skorzystanie z formularza bądź 

nawiązanie kontaktu za pomocą adresu 

mailowego czy innych form komunikacji 

wskazanych na Stronie wymaga podania 

danych osobowych niezbędnych do 

skontaktowania się z Użytkownikiem i 

udzielenia odpowiedzi na zapytanie. 

Użytkownik może podać także inne dane w 

celu ułatwienia kontaktu lub obsługi 

zapytania. Podanie danych oznaczonych jako 

obowiązkowe jest wymagane w celu 

przyjęcia i obsługi zapytania, a ich 

niepodanie skutkuje brakiem możliwości 

obsługi. Podanie pozostałych danych jest 

dobrowolne. 

2. Dane osobowe są przetwarzane: 

a. w celu identyfikacji nadawcy oraz 

obsługi jego zapytania przesłanego 

przez udostępniony formularz – 

podstawą prawną przetwarzania 

jest niezbędność przetwarzania do 

wykonania umowy o świadczenie 

usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  

b. w celach analitycznych i 

statystycznych – podstawą prawną 

przetwarzania jest uzasadniony 

interes Administratora (art. 6 ust. 1 

lit. f RODO) polegający na 

prowadzeniu statystyk zapytań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CONTACT FORMS 

 

1. Administrator provides the possibility of 

contacting him using electronic contact 

forms as well as via e-mail address or other 

forms of communication indicated on the 

Website's website. Using the form or making 

contact via e-mail address or other forms of 

communication indicated on the Website's 

website requires providing personal data 

necessary to contact the User and answer 

the inquiry. The User may also provide other 

data to facilitate contact or service the 

inquiry. Providing data marked as 

mandatory is required in order to accept and 

handle the inquiry, and failure to do so 

results in the inability to handle. Providing 

other data is voluntary.  

2. Personal data is processed:  

a. to identify the sender and handle his 

inquiry sent via the provided form - the 

legal basis for processing is the necessity 

of processing to perform the service 

contract (art. 6 paragraph 1 letter b of 

the GDPR);  

b. for analytical and statistical purposes - 

the legal basis for processing is the 

legitimate interest of the Administrator 

(art. 6 paragraph 1 letter f GDPR) 

consisting in keeping statistics of 

inquiries submitted by Users via the 

Website in order to improve its 

functionality.   

 

 

 



zgłaszanych przez Użytkowników za 

pośrednictwem Strony w celu 

doskonalenia jego funkcjonalności. 

 

3. OFERTY PRACY 

1. Na Stronie Administrator udostępniać 

będzie również oferty pracy w ramach 

prowadzonej przez siebie działalności 

gospodarczej. Użytkownicy, chcąc 

aplikować na stanowisko i wziąć udział w 

prowadzonym przez Administratora 

procesie rekrutacji, będą mogli złożyć 

swoje aplikacje poprzez te oferty. 

2. Po kliknięciu przez Użytkownika w daną 

ofertę pracy, Użytkownik przeniesiony 

zostanie do wewnętrznego systemu 

Administratora służącego obsłudze 

procesu rekrutacji, w ramach którego, 

postępując z wyświetlanymi 

komunikatami, będzie mógł aplikować na 

konkretne stanowisko, składając swoją 

aplikację i podając Administratorowi dane 

osobowe potrzebne w zakresie konkretnej 

rekrutacji. 

3. W takim wypadku dane osobowe 

Użytkowników będą przetwarzane przez 

Administratora w związku z 

przeprowadzaną przez Administratora 

rekrutacją na podstawie na podstawie art. 

6 ust. 1 pkt b RODO oraz obowiązków 

ciążących na Spółce wynikających z 

przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego.   

4. Więcej informacji w zakresie 

przetwarzania przez Administratora 

danych osobowych Użytkowników 

biorących udział w procesie rekrutacji 

dostępne jest w klauzuli informacyjnej 

zamieszczonej przy każdej ofercie. 

 

IV. MARKETING 

 

1. CELE MARKETINGOWE 

 

 

 

 

 

3. JOB OFFERS 

1. On the Website, the Administrator will also 

provide job offers available as part of its 

business activity. Users wishing to apply for 

a position and take part in the recruitment 

process conducted by the Administrator, will 

be able to submit their applications through 

these offers. 

2. After the User clicks on a given job offer, the 

User will be transferred to the 

Administrator's internal system for handling 

the recruitment process, under which, by 

following the displayed messages, he will be 

able to apply for a specific position, 

submitting his application and providing the 

Administrator with the personal data 

needed in the scope of specific recruitment.  

3. In such a case, Users' personal data will be 

processed by the Administrator in 

connection with the recruitment carried out 

by the Administrator pursuant to art. 6 sec. 

1 point b of the GDPR and the obligations 

incumbent on the Company resulting from 

the provisions of generally applicable law. 

4. More information on the processing of 

personal data by the Administrator of Users 

participating in the recruitment process is 

available in the information clause attached 

to each offer.   

 

 

 

 

 

 

 

IV. MARKETING 

 

1. MARKETING OBJECTIVES 

 



1. Administrator przetwarza dane osobowe 

Użytkowników w celu realizowania działań 

marketingowych, które mogą polegać na: 

a. wyświetlaniu Użytkownikowi treści 

marketingowych odpowiadających 

jego zainteresowaniom (reklama 

behawioralna); 

b. kierowaniu e-mailowych 

powiadomień o interesujących 

ofertach lub treściach, które w 

niektórych przypadkach zawierają 

informacje handlowe; 

2. W celu realizowania działań 

marketingowych Administrator w niektórych 

przypadkach wykorzystuje profilowanie. 

Oznacza to, że dzięki automatycznemu 

przetwarzaniu danych Administrator 

dokonuje oceny wybranych czynników 

dotyczących osób fizycznych w celu analizy 

ich zachowania lub stworzenia prognozy na 

przyszłość. 

 

2. REKLAMA BEHAWIORALNA 

 

1. Administrator przetwarza dane osobowe 

Użytkowników, w tym dane osobowe 

gromadzone za pośrednictwem plików 

cookies oraz innych podobnych 

technologii, dla celów marketingowych 

w związku z kierowaniem do 

Użytkowników reklamy behawioralnej 

(tj. reklamy, która jest dopasowana do 

preferencji Użytkownika). Przetwarzanie 

danych osobowych obejmuje wówczas 

także profilowanie Użytkowników. 

Wykorzystanie zebranych za 

pośrednictwem tej technologii danych 

osobowych w celach marketingowych 

odbywa się na podstawie uzasadnionego 

interesu Administratora i tylko pod 

warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę 

na wykorzystanie plików cookies. Zgoda 

na wykorzystanie plików cookies może 

być wyrażona poprzez odpowiednią 

konfigurację przeglądarki, a także może 

1. The Administrator processes Users' personal 

data in order to carry out marketing 

activities that may consist of: 

a. displaying marketing content 

relevant to the User's interests 

(behavioral advertising); 

b. sending e-mail notifications about 

interesting offers or content, which 

in some cases contain commercial 

information; 

2. In order to implement marketing activities, 

the Administrator uses profiling in some 

cases. This means that due to automatic 

data processing, the Administrator assesses 

selected factors regarding natural persons in 

order to analyze their behavior or create a 

forecast for the future. 

 

 

 

 

 

 

2. BEHAVIORAL ADVERTISING 

 

1. The Administrator processes Users' personal 

data, including personal data collected via 

cookies and other similar technologies, for 

marketing purposes in connection with 

directing behavioral advertising to Users (i.e. 

advertising that is tailored to the User's 

preferences). The processing of personal 

data also includes User profiling. The use of 

personal data collected through this 

technology for marketing purposes is based 

on the legitimate interest of the 

Administrator and only on condition that the 

User has consented to the use of cookies. 

Consent to the use of cookies can be 

expressed through the appropriate 

configuration of the browser, and can also 

be withdrawn at any time, in particular by 

clearing the cookie history and disabling 

cookies in your browser settings. 

2. This consent may be withdrawn at any time. 



zostać w każdym momencie wycofana, w 

szczególności poprzez wyczyszczenie 

historii cookies oraz wyłączenie obsługi 

cookies w ustawieniach przeglądarki. 

2. Zgoda ta może być w każdym momencie 

wycofana. 

 

3. MARKETING BEZPOŚREDNI 

 

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na 

otrzymywanie informacji marketingowych za 

pośrednictwem e-mail dane osobowe 

Użytkownika będą przetwarzane dla celu 

wysłania takich informacji. Podstawą 

przetwarzania danych jest uzasadniony interes 

Administratora polegający na wysyłce informacji 

marketingowych w granicach udzielonej przez 

Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). 

Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych na potrzeby marketingu 

bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą 

przechowywane w tym celu przez okres istnienia 

prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi 

się otrzymywaniu informacji marketingowych. 

 

V. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE 

 

1. Administrator przetwarza dane osobowe 

Użytkowników odwiedzających profile 

Administratora prowadzone w mediach 

społecznościowych (Facebook, Instagram, 

LinkedIn, Twitter). Dane te są przetwarzane 

wyłącznie w związku z prowadzeniem 

profilu, w tym w celu informowania 

Użytkowników o aktywności Administratora 

oraz promowaniu różnego rodzaju 

wydarzeń, usług oraz produktów, a także w 

celu komunikacji z użytkownikami za 

pośrednictwem funkcjonalności dostępnych 

w mediach społecznościowych. Podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych 

przez Administratora w tym celu jest jego 

uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

polegający na promowaniu własnej marki 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DIRECT MARKETING 

 

If the User has agreed to receive marketing 

information via e-mail, the User's personal data 

will be processed for the purpose of sending 

such information. The basis for data processing 

is the legitimate interest of Administrator 

consisting in sending marketing information 

within the limits of consent given by the User 

(direct marketing). The User has the right to 

object to data processing for the purposes of 

direct marketing, including profiling. The data 

will be Websited for this purpose for the 

duration of the legally legitimate interest of 

Administrator, unless the User objects to 

receiving marketing information. 

 

 

 

V. SOCIAL MEDIA 

 

1. Administrator processes the personal data 

of Users visiting the Administrator's profiles 

in social media (Facebook, Instagram, 

LinkedIn, Twitter). These data are processed 

only in connection with keeping the profile, 

including to inform Users about the 

Administrator's activity and to promote 

various types of events, services and 

products, as well as to communicate with 

users through the functionalities available 

on social media. The legal basis for the 

processing of personal data by the 

Administrator for this purpose is its 

legitimate interest (Article 6 paragraph 1 

letter f of the GDPR) consisting in promoting 



oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności 

związanej z marką. 

2. Na stronie Strony widnieją zintegrowane 

wtyczki mediów społecznościowych. 

Oznacza to, że jeśli Użytkownik kliknie w 

jeden z takich przycisków pewne informacje 

zostaną udostępnione dostawcom tych 

kanałów społecznościowych. Jeśli 

Użytkownik jest w tym samym czasie 

zalogowany na dane konto społecznościowe, 

dostawca usług społecznościowych może 

połączyć te informacje z kontem 

Użytkownika na kanale społecznościowym i 

upublicznić działania na profilu Użytkownika 

w taki sposób, że będą one udostępnione 

innym użytkownikom sieci. 

3. Wtyczki tak zwane plug-ins portali 

społecznościowych, m.in. Facebook, 

Instagram, LinkedIn, Twitter oraz innych, 

mogą znajdować się na stronie Strony. 

Związane z nimi usługi dostarczane są 

odpowiednio przez: 

a. Facebook oraz Instagram obsługiwany 

jest przez Facebook Ireland Limited, 4 

Grand Canal Square, Grand Canal 

Harbour, Dublin 2 oraz Facebook Inc., 

1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 

94304, USA Facebook; 

b. Twitter obsługiwany jest Twitter Inc., 

1355 Market Street, Suite 900, San 

Francisco, CA 94103, USA; 

c. LinkedIn obsługiwany jest przez LinkedIn 

Ireland Unlimited Company Gardner 

House, 2 Wilton Pl, Dublin 2, D02 CA30, 

Irlandia; 

4. Wtyczka przekazuje jej dostawcy jedynie 

informację o tym w jakim czasie Użytkownik 

miał dostęp do Strony. Jeśli podczas 

oglądania strony Strony bądź przebywania 

na niej, Użytkownik jest zalogowany do 

swojego konta znajdującego się np. na 

Facebooku, dostawca jest w stanie łączyć 

zainteresowania Użytkownika, preferencję 

informacyjne, oraz inne dane, pozyskane np. 

poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to” czy 

its own brand and building and maintaining 

a brand-related community.  

2. There are integrated social media plugins on 

the Website's website. This means that if the 

User clicks on one of these buttons, certain 

information will be shared with the 

providers of these social media channels. If 

the User is logged in to a given social account 

at the same time, the social network service 

provider may connect this information with 

the User's account on the social channel and 

make the activities on the User's profile 

public in such a way that they will be shared 

with other network users. 

3. Plug-ins, the so-called plug-ins of social 

networks, incl. Facebook, Instagram, 

LinkedIn, Twitter and others may be on the 

Website's website. The related services are 

provided respectively by:  

a. Facebook and Instagram are operated 

by Facebook Ireland Limited, 4 Grand 

Canal Square, Grand Canal Harbor, 

Dublin 2 and Facebook Inc., 1601 S. 

California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA 

Facebook;  

b. Twitter is operated by Twitter Inc., 1355 

Market Street, Suite 900, San Francisco, 

CA 94103, USA. 

c. LinkedIn is operated by LinkedIn Ireland 

Unlimited Company Gardner House, 2 

Wilton Pl, Dublin 2, D02 CA30, Ireland; 

4. The plug provides its supplier only with 

information about the time when the User 

had access to the Website. If, while viewing 

the Website's website or staying on it, the 

User is logged in to his account located, for 

example, on Facebook, the provider is able 

to combine the User's interests, information 

preferences, and other data obtained, for 

example, by clicking the "Like" button or 

leaving comment, or enter the profile name 

in the searched ones. Such information will 

also be transmitted directly to the provider 

via the browser. To avoid recording a visit to 

the selected User account of a given 



pozostawienie komentarza, bądź wpisanie 

nazwy profilu w wyszukiwanych. Taka 

informacja również zostanie przekazana 

przez przeglądarkę bezpośrednio do 

dostawcy. Aby uniknąć odnotowania wizyty 

na wybranym koncie Użytkownika danego 

dostawcy portalu social media na stronie 

internetowej Strony należy się wylogować z 

konta przed rozpoczęciem przeglądania 

Strony. 

5. Strona Strony zawiera także łącza do stron 

internetowych administrowanych przez 

podmioty niezależne od Administratora tj. 

Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. 

Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule 

lub polityka dotycząca ochrony prywatności. 

Administrator zachęca do zapoznania się z 

ich treścią, jako że Administrator nie ma 

wpływu na gromadzone dane i procesy 

przetwarzania danych, jak również wiedzy 

na temat pełnego zakresu ich pozyskiwania, 

celu ich przetwarzania ani czasu ich 

przechowywania. Administrator nie ma 

również informacji na temat usuwania 

danych zgromadzonych przez dostawców 

wtyczek. 

6. Adresy dostawców wtyczek oraz adresy URL 

do ich polityki prywatności: 

a. Facebook: 

http://www.facebook.com/policy.php; 

dalsze informacje dotyczące 

pozyskiwania danych: 

http://www.facebook.com/help/18632

5668085084 ; 

http://www.facebook.com/about/priva

cy/your-info-on-other#applications oraz 

http://www.facebook.com/about/priva

cy/your-info#everyoneinfo. Facebook 

przystąpił do porozumienia „Tarcza 

Prywatności” zawartego pomiędzy UE a 

USA, 

https://www.privacyshield.gov/EU-US-

Framework. 

provider of the social media portal on the 

Website's website, log out of the account 

before browsing the Website. 

5. Website also contains links to websites 

administered by entities independent of the 

Administrator, i.e. Facebook, Instagram, 

Twitter, LinkedIn. They may have separate 

clauses or privacy policy. Administrator 

encourages you to read their content, as the 

Administrator has no influence on the 

collected data and data processing 

processes, as well as the knowledge of the 

full scope of their acquisition, the purpose of 

their processing and the duration of their 

storage. Administrator also has no 

information on the deletion of the data 

collected by the plug-in providers. 

6. Addresses of plug-in providers and URLs to 

their privacy policy: 

a. Facebook: 

http://www.facebook.com/policy.php ; 

further information on personal data 

collection: 

http://www.facebook.com/help/18632

5668085084  

http://www.facebook.com/about/priva

cy/your-info-on-other#applications and 

http://www.facebook.com/about/priva

cy/your-info#everyoneinfo. Facebook 

has joined the "Privacy Shield" 

agreement between the EU and the US, 

https://www.privacyshield.gov/EU-US-

Framework; 

b. Instagram: 

https://help.instagram.com/519522125

107875; 

c. Twitter: https://twitter.com/privacy. 

Twitter has joined the "Privacy Shield" 

agreement between the EU and the US, 

https://www.privacyshield.gov/EU-US-

Framework. 

d. LinkedIn: 

https://pl.linkedin.com/legal/privacy-

policy 
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b. Instagram: 

https://help.instagram.com/519522125

107875; 

c. Twitter: https://twitter.com/privacy. 

Twitter przystąpił do porozumienia 

„Tarcza Prywatności” zawartego 

pomiędzy UE a USA, 

https://www.privacyshield.gov/EU-US-

Framework. 

d. LinkedIn: 

https://pl.linkedin.com/legal/privacy-

policy; 

 

 

VI. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA 

TECHNOLOGIA 

 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane 

na urządzeniu Użytkownika przeglądającego 

Stronę. Cookies zbierają informacje ułatwiające 

korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez 

zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika na 

Stronie i dokonywanych przez niego czynności. 

 

1. COOKIES „SERWISOWE” 

 

1. Administrator wykorzystuje tzw. cookie 

serwisowe przede wszystkim w celu 

dostarczania Użytkownikowi usług 

świadczonych drogą elektroniczną oraz 

poprawy jakości tych usług. W związku z tym 

Administrator oraz inne podmioty 

świadczące na jego rzecz usługi analityczne i 

statystyczne korzystają z plików cookies, 

przechowując informacje lub uzyskując 

dostęp do informacji już przechowywanych 

w telekomunikacyjnym urządzeniu 

końcowym Użytkownika (komputer, telefon, 

tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w 

tym celu obejmują: 

a. pliki cookies z danymi 

wprowadzanymi przez Użytkownika 

(identyfikator sesji) na czas trwania 

sesji (ang. user input cookies); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. COOKIES AND SIMILAR TECHNOLOGY 

 

 

Cookies are small text files installed on the 

device of the User browsing the Website. 

Cookies collect information that facilitates the 

use of the website - e.g. by remembering User's 

visits to the Website and activities performed by 

him. 

 

 

1. "SERVICE" COOKIES 

 

1. The Administrator uses the so-called service 

cookies primarily to provide the User with 

services provided electronically and to 

improve the quality of these services. 

Therefore, the Administrator and other 

entities providing analytical and statistical 

services to him use cookies, storing 

information or gaining access to information 

already Websited in the User's 

telecommunications terminal device 

(computer, telephone, tablet, etc.). Cookies 

used for this purpose include: 

a) cookies with data entered by the User 

(session ID) for the duration of the 

session (user input cookies); 

b) authentication cookies used for services 

that require authentication for the 

https://help.instagram.com/519522125107875
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b. uwierzytelniające pliki cookies 

wykorzystywane do usług 

wymagających uwierzytelniania na 

czas trwania sesji (ang. 

authentication cookies); 

c. pliki cookies służące do zapewnienia 

bezpieczeństwa, np. 

wykorzystywane do wykrywania 

nadużyć w zakresie uwierzytelniania 

(ang. user centric security cookies); 

d. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy 

multimedialnych (np. pliki cookies 

odtwarzacza flash), na czas trwania 

sesji (ang. multimedia player session 

cookies); 

e. trwałe pliki cookies służące do 

personalizacji interfejsu 

Użytkownika na czas trwania sesji 

lub nieco dłużej (ang. user interface 

customization cookies), 

f. pliki cookies służące do 

zapamiętywania zawartości koszyka 

na czas trwania sesji (ang. shopping 

cart cookies); 

2. Do zbierania statystyk Administrator 

wykorzystuje produkt Google Analytics, tym 

samym dane Użytkownika odwiedzającego 

Serwis otrzyma firma Google, 1600 

Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 

94043 United States. Google jest 

certyfikowany w programie Privacy Shield. 

W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją 

Europejską ta ostatnia stwierdziła 

odpowiedni poziom ochrony danych w 

przypadku przedsiębiorstw posiadających 

certyfikat Privacy Shield. Istnieje możliwość 

zablokowania dostępu Google Analytics do 

danych Użytkownika po zainstalowaniu 

przez niego w przeglądarce wtyczki 

znajdującej się pod linkiem: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

. W przypadku zainteresowania szczegółami 

związanymi z przetwarzaniem danych w 

ramach Google Analytics, zachęcamy do 

zapoznania się z wyjaśnieniami 

duration of the session (authentication 

cookies); 

c) cookies used to ensure security, e.g. 

used to detect fraud in the field of 

authentication (user centric security 

cookies); 

d) session cookies of multimedia players 

(e.g. flash player cookies), for the 

duration of the session (multimedia 

player session cookies); 

e) persistent cookies used to personalize 

the User interface for the duration of the 

session or a little longer (user interface 

customization cookies), 

f) cookies used to remember the contents 

of the basket for the duration of the 

session (shopping cart cookies); 

2. To collect statistics, Administrator uses the 

Google Analytics product, thus the data of 

the User visiting the Website will be 

obtained by Google, 1600 Amphitheater 

Parkway Mountain View, CA 94043 United 

States. Google is certified under the Privacy 

Shield program. As part of the agreement 

between the US and the European 

Commission, the latter has established an 

adequate level of data protection in the case 

of companies certified by the Privacy Shield. 

It is possible to block Google Analytics access 

to the User's data after the user installs the 

plugin in the browser at the link: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

. If you are interested in the details related 

to data processing as part of Google 

Analytics, we encourage you to read the 

explanations prepared by Google: 

https://policies.google.com/privacy?hl=pl.  
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przygotowanymi przez Google: 

https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

 

2. COOKIES „MARKETINGOWE” 

 

Administrator wykorzystuje również pliki 

cookies do celów marketingowych, m.in. w 

związku z kierowaniem do Użytkowników 

reklamy behawioralnej. W tym celu 

Administrator przechowuje informacje lub 

uzyskuje dostęp do informacji już 

przechowywanych w telekomunikacyjnym 

urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, 

telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików 

cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem 

danych osobowych w celach marketingowych 

wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta 

może być wyrażona poprzez odpowiednią 

konfigurację przeglądarki, a także może zostać w 

każdym momencie wycofana, w szczególności 

poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz 

wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach 

przeglądarki. 

 

 

VII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

Dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas 

trwania umowy oraz czas niezbędny do 

wykazania wykonania umowy oraz przez czas 

długości przedawnienia roszczeń. 

 

VIII. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA 

 

1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują 

następujące prawa: 

a. Prawo do informacji o przetwarzaniu 

danych osobowych – Administrator 

przekazuje informację o przetwarzaniu 

danych osobowych, w tym przede 

wszystkim o celach i podstawach 

prawnych przetwarzania, zakresie 

posiadanych danych, podmiotach, 

 

 

 

 

2. “MARKETING” COOKIES 

 

The Administrator also uses cookies for 

marketing purposes, including in connection 

with targeting behavioral advertising to Users. 

For this purpose, the Administrator Websites 

information or gains access to information 

already Websited in the User's 

telecommunications terminal device (computer, 

telephone, tablet, etc.). The use of cookies and 

personal data collected through them for 

marketing purposes requires the consent of the 

User. This consent may be expressed through 

the appropriate configuration of the browser, 

and may also be withdrawn at any time, in 

particular by clearing the cookie history and 

disabling cookies in the browser settings. 

 

 

 

 

 

VII. PERIOD OF PROCESSING OF THE 

PERSONAL DATA 

 

We will process personal data for the duration of 

the contract and the time necessary to 

demonstrate performance of the contract, i.e. 

for the duration of the limitation period for 

claims. 

 

VIII. USER’S ENTITLEMENTS 

 

1. Data subjects have the following rights: 

a. The right to information on the 

processing of personal data - the 

Administrator provides information on 

the processing of personal data, 

including primarily the purposes and 

legal grounds for processing, the scope 

of data held, entities to whom personal 

https://policies.google.com/privacy?hl=pl


którym dane osobowe są ujawniane i 

planowanym terminie ich usunięcia;  

b. Prawo uzyskania kopii danych – 

Administrator przekazuje kopię 

przetwarzanych danych, dotyczących 

osoby zgłaszającej żądanie; 

c. Prawo do sprostowania – Administrator 

usuwa ewentualne niezgodności lub 

błędy dotyczące przetwarzanych danych 

osobowych, oraz uzupełnia je lub 

aktualizuje, jeśli są niekompletne lub 

uległy zmianie; 

d. Prawo do usunięcia danych (tzw. prawo 

zapomnienia) – jest podstawą do  

żądania usunięcia danych, których 

przetwarzanie nie jest już niezbędne do 

realizowania żadnego z celów, dla 

których zostały zebrane; 

e. Prawo do ograniczenia przetwarzania – 

Administrator zaprzestaje dokonywania 

operacji na danych osobowych, z 

wyjątkiem operacji, na które wyraziła 

zgodę osoba, której dane dotyczą oraz 

ich przechowywania, zgodnie z 

przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki 

nie ustaną przyczyny ograniczenia 

przetwarzania danych (np. zostanie 

wydana decyzji organu nadzorczego, 

zezwalająca na dalsze przetwarzanie 

danych); 

f. Prawo do przenoszenia danych – w 

zakresie w jakim dane są przetwarzane 

w związku z zawartą umową lub 

wyrażoną zgodą, Administrator wydaje 

dane dostarczone przez osobę, której 

one dotyczą, w formacie pozwalającym 

na ich odczyt przez komputer. Możliwe 

jest także zażądanie przesłania tych 

danych innemu podmiotowi – pod 

warunkiem, iż zarówno Administrator 

jak i inny podmiot do którego przesyłane 

są dane mają odpowiednie warunki 

techniczne umożliwiające takie 

przesłanie; 

data is disclosed and the planned date of 

their removal; 

b. The right to obtain a copy of the data - 

the Administrator provides a copy of the 

processed data regarding the person 

making the request; 

c. Right to rectification - the Administrator 

removes any incompatibilities or errors 

regarding personal data being 

processed, and supplements or updates 

them if they are incomplete or have 

changed; 

d. The right to delete data (the so-called 

right to forget) - is the basis for 

requesting the deletion of data whose 

processing is no longer necessary to 

achieve any of the purposes for which it 

was collected; 

e. The right to limit processing - the 

Administrator ceases to carry out 

operations on personal data, with the 

exception of operations to which the 

data subject has consented and their 

storage, in accordance with the adopted 

retention rules, or until the reasons for 

limiting data processing cease (e.g. a 

decision will be issued supervisory 

authority authorizing further processing 

of data); 

f. The right to transfer data - to the extent 

that data is processed in connection 

with the concluded contract or 

expressed consent, the Administrator 

issues data provided by the person to 

whom they relate, in a format that can 

be read by a computer. It is also possible 

to request that the data be sent to 

another entity - provided that both the 

Administrator and another entity to 

which the data are sent have 

appropriate technical conditions 

enabling such transmission; 

g. The right to object to the processing of 

data for marketing purposes - the data 

subject may at any time object to the 



g. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych w celach marketingowych – 

osoba, której dane dotyczą, może w 

każdym czasie sprzeciwić się 

przetwarzaniu danych osobowych w 

celach marketingowych, bez 

konieczności uzasadnienia takiego 

sprzeciwu; 

h. Prawo sprzeciwu wobec innych celów 

przetwarzania danych – osoba, której 

dane dotyczą, może w każdym czasie 

sprzeciwić się przetwarzaniu danych 

osobowych na podstawie 

uzasadnionego interesu Administratora 

(np. dla celów analitycznych lub 

statystycznych lub ze względów 

związanych z ochroną mienia). Sprzeciw 

w tym zakresie powinien zawierać 

uzasadnienie oraz podlega ocenie 

Administratora; 

i. Prawo wycofania zgody – jeśli dane 

przetwarzane są na podstawie zgody 

osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją 

wycofać w dowolnym momencie, co 

jednak nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania dokonanego 

przed wycofaniem tej zgody; 

j. Prawo do skargi – w przypadku uznania, 

że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy RODO lub inne przepisy 

dotyczące ochrony danych osobowych, 

osoba, której dane dotyczą, może złożyć 

skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

2. Wniosek dotyczący realizacji praw 

podmiotów danych wraz z wskazaniem z 

jakim żądaniem występujemy, można złożyć: 

a) pisemnie na adres siedziby 

Administratora, tj. Qi Consulting (By 

Qgroup) sp. z o.o. z siedzibą w 

Krakowie, ul. Przemysłowa 13/42, 

30-701 Kraków; 

processing of personal data for 

marketing purposes, without the need 

to justify such an objection; 

h. The right to object to other purposes of 

data processing - the data subject may at 

any time object to the processing of 

personal data on the basis of the 

justified interest of the Administrator 

(e.g. for analytical or statistical purposes 

or for reasons related to the protection 

of property). An objection in this respect 

should contain a justification and is 

subject to the Administrator's 

assessment; 

i. The right to withdraw consent - if the 

data are processed on the basis of 

consent, the data subject has the right to 

withdraw it at any time, which, however, 

does not affect the lawfulness of the 

processing carried out before the 

withdrawal of this consent; 

j. Right to complain - if it is considered that 

the processing of personal data violates 

the provisions of the GDPR or other 

provisions regarding the protection of 

personal data, the data subject may 

submit a complaint to the President of 

the Office for Personal Data Protection. 

2. An application regarding the exercise of the 

rights of data subjects, together with an 

indication of which request we make, can be 

submitted: 

a) in writing to the address of the seat 

of Oakywood sp. z o.o. with the 

registered office in Ciche, 34-407 

Ciche 35B; 

b) by Administrator’s email: 

____________________; 

3. If the Administrator will not be able to 

determine the content of the request or 

identify the person submitting the 

application based on the application, he will 

ask the applicant for additional information. 

4. Answers to applications will be given within 

one month of receipt. If it is necessary to 



b) mailowo pod adresem mailowym 

Administratora: info@qi-

consulting.pl;  

3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie 

ustalić treści żądania lub zidentyfikować 

osoby składającej wniosek w oparciu o 

dokonane zgłoszenie, zwróci się do 

wnioskodawcy o dodatkowe informacje. 

4. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona 

w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W 

razie konieczności przedłużenia tego 

terminu, Administrator poinformuje 

wnioskodawcę o przyczynach takiego 

przedłużenia. 

5. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail 

z którego przesłano wniosek, a w przypadku 

wniosków skierowanych listownie, listem 

zwykłym na adres wskazany przez 

wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie 

wynikała chęć otrzymania informacji 

zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku 

należy podać adres e-mail). 

 

IX. ODBIORCY DANYCH 

 

1. W związku z realizacją usług dane osobowe 

będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, 

w tym w szczególności dostawcom 

odpowiedzialnym za obsługę systemów 

informatycznych, podmioty świadczące 

usługi księgowe, prawne, audytowe, 

konsultingowe. 

2. Administrator zastrzega sobie prawo 

ujawnienia wybranych informacji 

dotyczących Użytkownika właściwym 

organom bądź osobom trzecim, które 

zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, 

opierając się na odpowiedniej podstawie 

prawnej oraz zgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa. 

 

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG 

 

Administrator danych osobowych nie będzie 

przekazywał danych osobowych Użytkowników 

extend this period, the Administrator will 

inform the applicant about the reasons for 

such extension. 

5. The answer will be given to the e-mail 

address from which the application was 

sent, and in the case of applications sent by 

letter, by ordinary letter to the address 

indicated by the applicant, unless the 

content of the letter indicates the desire to 

receive feedback to the e-mail address (in 

this case you must provide an email 

address). 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. DATA RECIPIENTS 

 

1. In connection with the provision of services, 

personal data will be disclosed to external 

entities, including in particular suppliers 

responsible for the operation of IT systems, 

entities providing accounting, legal, 

auditing, consulting services. 

2. Administrator reserves the right to disclose 

selected information about the User to the 

competent authorities or third parties who 

submit a request for such information, based 

on an appropriate legal basis and in 

accordance with the provisions of applicable 

law. 

 

 

 

X. TRANSFER OF PERSONAL DATA 

OUTSIDE EEA 

 

Administrator will not transfer the personal data 

of Website Users to a third country (outside the 

European Economic Area) or an international 

organization, except for situations and entities 
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Strony do państwa trzeciego (poza obszar 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub 

organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem 

sytuacji i podmiotów wyraźnie w tej polityce 

prywatności wskazanych (jak np.: Facebook, 

Instagram Twitter, LinkedIn) czy w związku z 

koniecznością wykonania umowy, a więc 

przekazania danych podmiotowi kurierskiemu 

bądź operatorom płatności. 

 

XI. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę 

ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe 

przetwarzane są przez niego w sposób 

bezpieczny – zapewniający przede 

wszystkim, że dostęp do danych mają 

jedynie osoby upoważnione i jedynie w 

zakresie, w jakim jest to niezbędne ze 

względu na wykonywane przez nie zadania. 

Administrator dba o to, by wszystkie 

operacje na danych osobowych były 

rejestrowane i dokonywane jedynie przez 

uprawnionych pracowników  

i współpracowników. 

2. Administrator podejmuje wszelkie 

niezbędne działania, by także jego 

podwykonawcy i inne podmioty 

współpracujące dawały gwarancję 

stosowania odpowiednich środków 

bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy 

przetwarzają dane osobowe na zlecenie 

Administratora. 

 

XII. DANE KONTAKTOWE 

 

Kontakt z Administratorem jest możliwy 

pisemnie na adres Qi Consulting (By Qgroup) sp. 

z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Przemysłowa 

13/42, 30-701 Kraków bądź mailowo pod 

adresem mailowym Administratora: info@qi-

consulting.pl; 

 

 

clearly indicated in this privacy policy (such as: 

Facebook, Instagram Twitter, LinkedIn) or in 

connection with the necessity to perform the 

contract, i.e. transfer the data to the courier 

entity or payment operators.  

 

 

XI. SECURITY OF THE PERSONAL DATA 

 

1. Administrator conducts a risk analysis on an 

ongoing basis to ensure that personal data is 

processed by him in a safe manner - 

ensuring, above all, that only authorized 

persons have access to the data and only to 

the extent that it is necessary due to the not 

the job. The administrator makes sure that 

all operations on personal data are recorded 

and performed only by authorized 

employees and colleagues.  

2. Administrator shall take all necessary steps 

to ensure that its subcontractors and other 

cooperating entities guarantee the 

application of appropriate security measures 

in each case when they process personal 

data on behalf of the Administrator.   

 

 

 

 

 

 

 

XII. CONTACT DETAILS 

 

Contact with the Administrator is possible in 

writing to the address of the seat of 

Administrator at: Qi Consulting (By Qgroup) sp. z 

o.o. with the registered office in Cracow, 

Przemysłowa 13/42, 30-701 Cracow or by 

Administrator’s email: info@qi-consulting.pl; 

 

 

XIII. CHANGES TO THE PRIVACY POLICY 

 

mailto:info@qi-consulting.pl
mailto:info@qi-consulting.pl
mailto:info@qi-consulting.pl


XIII. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI 

 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie 

potrzeby aktualizowana. 

 

The policy is reviewed on an ongoing basis and 

updated as necessary. 

 

 

 

 

 


