PolitykaprywatnościSerwisuCluify
§1.Ktoprowadzistronęiadministrujedanymi?
1.

2.

3.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności użytkowników Serwisu Cluify
dostępnego pod adresem www.cluify.com oraz bezpieczeństwa danych osobowych pozyskanych
w
ramachSerwisuCluify.
Podmiotem prowadzącym Serwis Cluify i administratorem danych osobowych jest Datarino Sp. z
o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-413) przy ul. Gwiaździstej 62, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000466917,numerNIP8943047054,REGON022170104,kapitałzakładowy420.800,00zł.
Datarino przykłada szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników Serwisu Cluify
oraz
legalnościibezpieczeństwadanychosóbipodmiotów,któredokonałyzgłoszenia.
§2.Jakzbieramyiwykorzystujemydaneosobowe?

1.

2.

Dane osobowe są zbierane przez Datarino przy rejestracji w Serwisie Cluify oraz ewentualnie
przy wypełnianiu formularza w związku ze zleceniem przez użytkownika Kampanii Cluify, przy
czym
sątowyłącznienastępującedane:(i)adrese-mail,(ii)imięinazwiskozgłaszającego,
Dane osobowe wykorzystujemy w celu zapewnienia realizacji funkcjonalności w ramach Serwisu
Cluify
orazdokonywaniamailowych
powiadomieńzwiązanychzoprogramowaniemCluify.
§3.Czydaneosobowesąbezpieczne?

1.
2.
3.
4.

Dane osobowe zbierane przez Datarino są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997
r.
o ochroniedanychosobowych(Dz.U.2016r.poz.922).
DostępdodanychosobowychmająjedynieuprawnieniprzedstawicieleDatarino.
Zapewniamyniezbędnypoziomzabezpieczeńtechnicznychprzetwarzanychdanych.
Dane
osoboweniesąprzekazywanieinnympodmiotom.
§4.Jakmożnazmienićlubusunąćdaneosobowe?

1.

2.

Datarino zapewnia wszystkim użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), w szczególności
prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych
osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej
ustawy.
Żądaniewpowyższymzakresienależyzgłosićnaadresmailowycontact@cluify.com.
§5.Czyijakzbieramydaneanonimowe?

1.

2.

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
ogólnychstatystykodwiedzin.
Datarino wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej konfiguracji strony, a w szczególności do
zapamiętania historii odwiedzonych stron. Ponadto Datarino wykorzystuje cookies w celu

3.

4.

5.

6.

7.

zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych
GoogleAnalytics(administratorcookieszewnętrznego:GoogleInczsiedzibąwUSA).
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,którezeswojejnaturywymagająplikówcookies.
Mając na uwadze, że ustawienia plików cookies dokonywane są w przeglądarkach internetowych
niezależnie od przeglądanej strony, rekomendujemy zapoznanie się informacjami udostępnionymi
przez
wykorzystywanąprzeglądarkę.
Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w tym 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.
Datarino może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP jest wykorzystywany 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
obciążającychserwer,niepożądanychautomatycznychprogramówdoprzeglądaniatreścistrony.
Jeśli strona zawiera odnośniki (linki) do stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty,
Datarinonieponosiodpowiedzialnościzazasadyochronyprywatnościnanichobowiązujące.
§5.Zmianyipytania

1.
2.

Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Datarino będzie w każdym przypadku
informowaćużytkownikówwramachSerwisuCluifynastronieinternetowejwww.cluify.com.
Pytania, uwagi i wątpliwości związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres mailowy
contact@cluify.com.

