Polityka Prywatności
I.

Czym jest polityka prywatności?

Niniejsza Polityka Prywatności i plików cookies określa zasady przetwarzania danych
osobowych pozyskanych za pośrednictwem Strony Internetowej
Niniejsza Polityka prywatności określa sposoby i zasady ochrony danych osobowych
Użytkowników, korzystających z witryn: ebuyexpert.eu, ebuy.expert, ebuyexpert.pl,
ebuyexpert.io
oraz wszelkich powiązanych z nimi aplikacji, wtyczek oraz usług.
Administrator danych osobowych zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie
przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności
osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo
przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie
przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych.

II.

Kto jest administratorem danych osobowych (ADO)?

Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą:
EBUY EXPERT LTD. 85 Great Portland Street, First Floor, London, England W1W 7LT
United Kingdom
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest Rozporządzenie
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), dalej „Rozporządzenie”. Oficjalny tekst Rozporządzenia:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

III.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych Użytkownika?

Podstawą przetwarzania danych Użytkowników jest:
● w przypadku korzystania przez Użytkownika z usług dostępnych na Portalu –
konieczność przetwarzania danych osobowych dla realizacji usług;
● w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych, profilowania lub
wysyłania informacji handlowej – zgoda Użytkownika jako osoby, której dane dotyczą.
W ramach procesu Rejestracji Konta Użytkownika w Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na
gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez ADO w sposób i w celach opisanych
w wyrażonej zgodzie oraz niniejszym dokumencie. Podanie danych osobowych przez
Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania większości
Usług. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

IV.

Jakie dane osobowe gromadzimy i jak je przetwarzamy?

Newsletter
Okres przechowywania: Dane są przechowywane do momentu rezygnacji przez Użytkownika z
otrzymywania newslettera lub do momentu zakończenia prowadzenia newslettera przez
Administratora.
Zakres danych:adres e-mail.
Konsekwencją nie podania powyższych danych będzie brak możliwości otrzymywania
newslettera.

Urządzenia i lokalizacja Użytkownika
Podczas korzystania z Portalu ADO otrzymuje informacji o adresie IP Użytkownika, serwerze
proxy, systemie operacyjnym przeglądarki internetowej i dodatków, identyfikatora urządzenia
i jego funkcji oraz nazwę dostawcy ISP lub dostawcy usług mobilnych. Korzystanie przez
Użytkownika z Portalu poprzez urządzenie mobilne umożliwia ADO wgląd do informacji o
lokalizacji Użytkownika.

V.

Analizy ruchu

ADO oświadcza, że może wykorzystywać narzędzia przeznaczone do analizy ruchu na
Portalu, takie jak Google Analytics oraz inne podobne. ADO może w szczególności
gromadzić dane o aktywności Użytkownika i jego zachowania, takie jak:
●
●
●
●

odwiedzenie strony w Serwisie;
kliknięcie linku zewnętrznego lub skorzystanie z określonej treści w Portalu;
interakcja z zawartością Portalu;
interakcja z innymi Użytkownikami.

Dane, o których mowa powyżej ADO wykorzystuje wyłącznie w celach związanych z
badaniem rynku i ruchu internetowego na Portalu, w celach statystycznych, w szczególności
dla oceny zainteresowania treściami zamieszczonymi na Portalu oraz ulepszaniem jego
zawartości, oraz Usług świadczonych w jego ramach. W przypadku korzystania przez
Użytkownika z usług przy użyciu urządzeń przenośnych ADO może pozyskać, w
szczególności dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych
oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą
wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego
korzystania z Serwisu.

VI.

Jakie są prawa Użytkownika?

ADO zapewnia, że przyjęte przez niego zasady przetwarzania danych osobowych
zapewniają wszystkim Użytkownikom realizację ich uprawnień wynikających z właściwych
przepisów prawa, a w szczególności:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Prawo dostępu do treści danych;
Prawo do sprostowania/zaktualizowania danych;
Prawo do usunięcia danych;
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Prawo do przenoszenia danych;
Prawo do udostępnienia kopii danych;
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru;
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie, bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.

W celu realizacji praw opisanych powyżej Użytkownik może w dowolnym czasie
skontaktować się z ADO poprzez pocztę elektroniczną: kontakt@ebuy.expert

VII.
Czy dane osobowe Użytkowników przekazywane są podmiotom
trzecim lub są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(EOG)?
ADO udostępnia dane osobowe Użytkowników podmiotom współpracującym przy
prowadzeniu Portalu i świadczeniu dostępnych na nim usług. Przekazanie danych
podmiotom trzecim odbywa się w granicach i na zasadach przewidzianych przez
obowiązujące przepisy.
Podmiotom nie wskazanych wyżej przetwarzane przez ADO dane osobowe nie są
udostępniane w formie, która pozwalałaby na jakąkolwiek identyfikację Użytkowników, chyba
że Użytkownik wyraził na to zgodę lub jeżeli obowiązek udostępnienia zebranych informacji
wynika z obowiązujących przepisów prawa.
Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do państw spoza EOG tj.
Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Ukrainy. ADO korzysta jednakże z serwerów do
przechowywania danych ulokowanych w państwach należących do EOG.
ADO stosuje także zatwierdzone przez Komisję Europejską Standardowe Klauzule Umowne
stanowiące mechanizmy prawne dotyczące transferu danych poza Unię Europejską, których
celem jest zagwarantowanie prywatności i bezpieczeństwa danych.

VIII.

Brak kontaktu

ADO jest upoważniony do usunięcia nazwiska, adresów oraz wszelkich danych Użytkownika
ze swojego systemu, jak i całego konta Użytkownika, jeśli wiadomości e-mail lub pisma będą
wracać z adnotacją „adresat nieznany”, „adresat zmarł”, „nie odebrano/ nie przyjęto”,

„nieznany” lub podobną, a także w przypadku gdy Użytkownik nie odpowiada na wiadomości
mailowe ADO.

IX. Pliki cookies
ADO korzysta z plików cookie dla zapewnienia jak najwyższej jakości Portalu i dostępnych
na nim Usług. Pliki te są analizowane, w celu określenia, które podstrony odwiedzane są
najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane przez odwiedzających oraz
czy struktura strony nie zawiera błędów. Cookie pozwalają także na zapewnienie
bezpieczeństwa Konta Użytkownika.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu mogą być także
wykorzystywane przez współpracujących z ADO reklamodawców oraz inne podmioty, które
wpływają na jakość oferowanych usług.

Rodzaje
Cookies to pliki umieszczane na urządzeniu Użytkownika, które pozwalają m.in. na
zidentyfikowanie urządzenia, zabezpieczeniu dostępu do Portalu
ADO wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
● tymczasowe, które są usuwane po opuszczeniu witryny lub wyłączeniu przeglądarki
internetowej;
● stałe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas
nieokreślony, bądź do momentu w którym Użytkownik samodzielnie je usunie;
● statystyczne, umożliwiające śledzenie ruchu w Serwisie; funkcjonalne, umożliwiające
personalizację witryny w stosunku do Użytkownika;
● reklamowe, umożliwiające dostarczenie użytkownikowi treści dostosowanych do jego
osobistych preferencji;
● niezbędne oraz bezpieczeństwa, dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa w
ramach funkcjonowania serwisu oraz zasad uwierzytelniania.

Cele wykorzystania
Cookies mogą być wykorzystywane do rozpoznawania Użytkownika podczas wizyt na
Portalu, zapamiętywania jego preferencji i wyświetlania mu odpowiednich treści,
dostosowanych do jego ustawień. ADO wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
● optymalizacji i zwiększenia wydajności i jakości świadczonych usług;
● poprawnej konfiguracji funkcji oferowanych za pośrednictwem Portalu;
● personalizacji wyświetlanych treści oraz dopasowywania reklam do odwiedzających
Portal;
● utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu nie musi on na każdej
podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
● zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Portalu;
● zbierania i wykorzystywania ogólnych, a także widocznych publicznie danych
statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.

Ograniczenie korzystania z cookie
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies
przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika, lub Użytkownika
Zarejestrowanego nie powoduje niemożności uczestnictwa w Serwisie, jednakże może to
powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, za które Usługodawca
nie ponosi odpowiedzialności. Dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z
włączoną obsługą plików cookies.
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies w
urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim,
Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą
konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika
Dodatkowe informacje o plikach cookie Użytkownik może sprawdzić korzystając z
poniższych stron:
Inne pomocne źródła informacji
Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookie przez reklamodawców można znaleźć na
poniższych stronach:
● European Interactive Digital Advertising Alliance (EU)
● Internet Advertising Bureau (EU)
Strony pomocy dotyczące zarządzania plikami cookie w najczęściej wykorzystywanych
przeglądarkach internetowych, Użytkownik odnajdzie także, na poniższych stronach:
●
●
●
●
●
●
●
●

Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari (wersja deskopowa)
Safari (wersja mobilna)
Android Browser
Opera
Opera Mobile

X.

Stosowane środki

ADO oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Portal może zwierać hiperłącza
do innych stron internetowych. ADO nie ponosi odpowiedzialności za stosowaną przez te
strony politykę ochrony danych osobowych. ADO zobowiązuje się dochować niezbędnej
staranności, by Użytkownicy mieli świadomość odnośnie do podmiotu odpowiedzialnego za
świadczone Usługi, w razie przenoszenia na inną stronę, nienależącą do Usługodawcy.

XI.

Zasady przetwarzania danych

ADO przestrzega następujących zasad przetwarzania danych osobowych:
● utrwala zbierane dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
● wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w
sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób
nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniekształceniem, zniszczeniem lub utratą;
● przekazuje dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących
przepisów prawa;
● zachowuje poufność danych osobowych.

XII.

Zmiana Polityki Prywatności

ADO może modyfikować niniejszy dokument, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w
sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami zanim zaczną obowiązywać. W
przypadku zastrzeżeń Użytkownika do wprowadzonych zmian może on zamknąć Konto
Użytkownika. Dalsze korzystanie z Portalu po publikacji lub wysłaniu powiadomienia o
zmianach Polityki Prywatności uważane jest za wyrażenie zgody na gromadzenie,
wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych Użytkownika według zaktualizowanej
treści dokumentu.

