
 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY 

KINADS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

adres: Aleja Wilanowska 67D/8, 02-765 Warszawa 

  

Realizując postanowienia ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych w art. 2 i art. 3 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679” w sprawie 

dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 

i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych 

wprowadza się zestaw reguł i praktycznych doświadczeń regulujących 

sposób zarządzania, ochrony i dystrybucji informacji wrażliwej pozwalający 

na zapewnienie ochrony danych osobowych. 

 

 

Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

 



 

 

 

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
◦ Dane osobowe przekazywane przez Klienta lub Partnera  

administrowane są przez KINADS Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka komandytowa, adres: Aleja 
Wilanowska 67D/8, 02-765 Warszawa,  która jest 
Administratorem Danych Osobowych. 

◦ Kontakt z Administratorem może się odbywać w 
szczególności mailowo przez adres 
email politykaprywatności@kinads.pl 

 
 

  

2. ZAKRES I OKRES PRZETWARZANIA 
◦ Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres 

uzupełnionych przez Klienta lub Partnera, a następnie 
przesłanych Usługodawcy, za pomocą odpowiedniego 
formularza, danych. Przetwarzanie danych osobowych 
Klienta lub Partnera może dotyczyć adresu poczty 
elektronicznej, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu 
IP komputera. 

◦ Dane osobowe Klienta lub Partnera będą przetwarzane przez 
okres 5 lat od dnia zawarcia przez niego ostatniej Umowy, a 
po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie 
będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną. 

◦ W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o 
korzystaniu przez Gościa z usług niezgodnie z Regulaminem 
lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone 
korzystanie), Administrator może przetwarzać dane osobowe 
Gościa w zakresie niezbędnym do ustalenia jego 
odpowiedzialności. 



 

 

 

◦ Administrator nie dokonuje transferu danych osobowych do 
państw trzecich. 

  

3. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA 
◦ Dane osobowe Klienta lub Partnera będą przetwarzane w 

celu:  
(a) realizacji przepisów prawa,  
(b) wykonywania Umów, świadczenia usług, w szczególności 
prowadzenia oznaczonych jako cel działalności 
Administratora. 

◦ Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w 
przypadku: 
▪ o którym mowa w ust. 1. lit. (a) jest ustawowe 

upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych 
w celu działania zgodnego z prawem, 

▪ o którym mowa w ust. 1. lit. (b), jest to ustawowe 
upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla 
realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest 
jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań 
przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której 
dane dotyczą, 

▪ o którym mowa w ust. 1. lit. (c) – dobrowolnie 
wyrażona zgoda Klienta lub Partnera. 

◦ Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody 
na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako 
obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług przez 
Usługodawcę. 

  

 



 

 

 

 

4. ODBIORCY DANYCH 
◦ Usługodawca może powierzać przetwarzanie dane 

osobowych podmiotom trzecim, wówczas odbiorcami 
danych Gościa mogą być: dostawca hostingu, firma 
obsługująca technicznie platformy reklamowe, w tym 
dokonująca przesyłki Newslettera, firma obsługująca 
płatności, firma księgowa. Dane osobowe zgromadzone 
przez Usługodawcę mogą być także udostępnione: 
odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na 
podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym 
osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez 
przepisy prawa. 

◦ Za zgodą Klienta lub Partnera, jego dane osobowe mogą 
również być przekazane Partnerom Usługodawcy, z którymi 
Usługodawca zawarł umowę współpracy. 

◦ Każdy podmiot, któremu Usługodawca powierza do 
przetwarzania dane osobowe Gościa, w oparciu o umowę 
powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej Umowa 
powierzenia) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie 
bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych 
osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa 
w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane 
osobowe Gościa, za pośrednictwem innego podmiotu, 
wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Usługodawcy. 

◦ Udostępnienie danych osobowych podmiotom 
nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić 
wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Gościa, którego dane 
dotyczą. 

 
 

 



 

 

 

 

5. PRAWA PODMIOTU DANYCH 
◦ Klient lub Partner mają prawo do:  

(a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na ich 
temat zarówno z systemu należącego do Usługodawcy, jak i z 
baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował 
Usługodawca,  
(b) ograniczenia przetwarzania danych,  
(c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez 
Usługodawcę na temat Klienta lub Partnera, w tym do 
otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie,  
(d) żądania od Usługodawcy dostępu do swoich danych 
osobowych oraz ich sprostowania,  
(e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
(f) cofnięcia Usługodawcy zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  
(g) wniesienia skargi na Usługodawcę do organu 
nadzorczego. 

  

6.  BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE 
o Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, 

by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić 
je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, 
przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym 
ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i 
przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z 
zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, 
spełniających wymogi polskiego prawa 

 



 

 

 

◦ Usługodawca wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci 
Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza 
korzystanie z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi, może wiązać 
się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, 
takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych 
(worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym 
wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia 
narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. 
Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje 
odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, 
Usługodawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów 
specjalizujących się w tego rodzaju usługach 
informatycznych. 

  

 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

◦ Niniejsza Polityka Prywatności weszła w życie z dniem 25.05.2018. 
 

 

 


