Polityka prywatności
§1 Kto prowadzi stronę i administruje danymi?
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności użytkowników strony
oraz bezpieczeństwa danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego.
2. Podmiotem prowadzącym stronę i administratorem danych osobowych jest Datarino sp.
z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000466917, NIP 8943047054, REGON 022170104, kapitał zakładowy
315 800,00 zł.
3. Datarino przykłada szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników strony
i oraz legalności i bezpieczeństwa danych osób, które dokonały zgłoszenia.
§2 Jak zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe?
1. Dane osobowe są zbierane tylko przypadku wypełnienia formularza kontaktowego.
2. Formularz wymaga wypełnienia jedynie następujących danych:
o

adres e-mail;

o

imię i nazwisko zgłaszającego;

o

nazwa organizacji

o

stanowisko w ramach organizacji.

3. Dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celu dokonywania mailowych powiadomień
związanych z oprogramowaniem „Cluify” w szczególności powiadomienia o możliwości
testowania wersji beta.
§3 Czy dane osobowe są bezpieczne?
1. Dane osobowe zbierane przez Datarino są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).
2. Dostęp do danych osobowych mają jedynie uprawnieni przedstawiciele Datarino.
3. Zapewniamy niezbędny poziom zabezpieczeń technicznych przetwarzanych danych.

4. Dane osobowe nie są przekazywanie innym podmiotom.
§4 Jak można zmienić lub usunąć dane osobowe?
1. Datarino

zapewnia

zgłaszającemu

możliwość

modyfikacji

przekazanych

danych

osobowych w każdej chwili. Żądanie modyfikacji danych można zgłosić na adres mailowy
contact@cluify.com
2. Zgłaszający ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Żądanie
modyfikacji danych można zgłosić na adres mailowy contact@cluify.com.
§5 Czy i jak zbieramy dane anonimowe?
1. Używamy niewielkich plików, zwanych Cookies. Zapisywane są one przez Datarino na
komputerze osoby odwiedzającej stronę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.
Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz
indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za
pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Datarino do indywidualnych
preferencji i rzeczywistych potrzeb osób je odwiedzających stronę. Daje też możliwość
opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin.
2. Datarino wykorzystuje Cookies w celu poprawnej konfiguracji strony, a w szczególności
do zapamiętania historii odwiedzonych stron. Ponadto Datarino wykorzystuje cookies
w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi
analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc
z siedzibą w USA);
3. Mechanizm

cookies

jest

bezpieczny

dla

komputerów

odwiedzających

stronę.

W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów
wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia
dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie
ze strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików
cookies.
4. Ponieważ ustawienia plików cookies dokonywane są w przeglądarkach internetowych
niezależnie od przeglądanej strony, rekomendujemy zapoznanie się informacjami
udostępnionymi przez wykorzystywaną przeglądarkę.

5. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje,
w szczególności, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu
operacyjnego, a także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach
i odnośnikach, wykorzystywanych przez użytkowników lub innych czynnościach,
podejmowanych na naszej stronie.
6. Datarino może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP jest wykorzystywany przez
Datarino przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz
statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako
informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu strony, a także w celach
bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych
automatycznych programów do przeglądania treści strony.
7. Jeśli strona zawiera odnośniki (linki) do stron internetowych prowadzonych przez inne
podmioty, Datarino nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich
obowiązujące.
§ 5 Zmiany i pytania
1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Datarino będzie informować na stronie
internetowej z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania, uwagi i wątpliwości związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres
mailowy contact@cluify.com

