POLITYKA PRYWATNOŚCI
W celu poszanowania prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników strony internetowej
www.codemedia.pl („Strona”), zostały opracowane niniejsze zasady ochrony prywatności, które mają
w przystępny sposób przedstawić sposób funkcjonowania Strony, metody postępowania z danymi
osobowymi oraz gromadzenia i przetwarzania danych o Użytkownikach Strony.
I.

INFORMACJE OGÓLNE
1. W ramach funkcjonowania Strony mogą być przetwarzane, na zasadach określonych
w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników. Dane osobowe są
przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jak również z innymi aktami prawnymi, uzupełniającymi lub
zastępującymi wskazane wyżej regulacje.
2. Operatorem Strony oraz administratorem danych osobowych jest spółka CODEMEDIA S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Rolna 175B, 02-729 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000368274, NIP 5252434947 („CODEMEDIA”).
3. Kontakt z CODEMEDIA możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@codemedia.pl. Dodatkowo,
istnieje możliwość skontaktowania się z wyznaczonym przez CODEMEDIA Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem: iod@codemedia.pl.
4. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską.

II.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się na zasadzie dobrowolności.
W zakresie w jakim dane osobowe są podawane przez Użytkowników, Użytkownicy Strony
pozostają anonimowi i tylko od decyzji Użytkownika zależy czy, kiedy i w jakim zakresie
CODEMEDIA będzie przetwarzać jego dane osobowe. Niezależnie od powyższego,
przetwarzanie danych osobowych może wynikać z funkcjonowania plików cookies/technologii
kontrolujących ruch funkcjonujących w ramach Strony.
2. W ramach funkcjonowania Strony gromadzone są informacje dotyczące sposobu użytkowania
Strony i urządzenia/urządzeń wykorzystywanych w celu uzyskania dostępu do niej. Obejmuje
to gromadzenie identyfikatorów urządzeń mobilnych lub adresów sieciowych IP tzn. numerów
umożliwiających, w określonych sytuacjach, identyfikację konkretnego komputera lub
urządzenia sieciowego połączonego z Internetem. Tego typu informacje mogą być powiązane
z identyfikatorem pliku cookie, który jest przez nas pozyskiwany i przetwarzany. Dodatkowo,
informacje o zachowaniu Użytkowników na Stronie mogą podlegać logowaniu. Informacje te
są wykorzystywane w celu administrowania Stroną.
3. Za pośrednictwem formularzy Strona zbiera informacje podane dobrowolnie przez
Użytkownika, w tym informacje mogące stanowić dane osobowe.
4. Dane osobowe są przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez CODEMEDIA, w szczególności w celu obsługi zapytań przez dostępny na
Stronie formularz kontaktowy, prezentacji oferty oraz informacji, umożliwienia zamawiania
usług oraz zapisu na organizowane wydarzenia, administrowania Stroną, zapewnienia

zgodności z prawem oraz bezpieczeństwa Strony, prowadzenia analiz statystycznych – art. 6
ust. 1 lit. f) RODO.
5. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na CODEMEDIA (np. w razie konieczności udostepnienia danych osobowych
organom państwowym) – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
6. W ramach funkcjonowania
zautomatyzowany.
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OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe są przechowywane przez okres korzystania przez Użytkownika ze Strony lub
przez okres niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane osobowe zostały zebrane.
Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane przez okres, w którym są rozstrzygane
ewentualne roszczenia lub takie roszczenia mogłyby powstać, a nie uległy przedawnieniu.

IV.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz CODEMEDIA
usługi pomocnicze, w szczególności z zakresu IT, marketingu, księgowości, obsługi prawnej.
2. Dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom, w tym organom
państwowym, jeśli obowiązek takiego udostępnienia wynika z przepisów prawa
(np. udostępnienie na żądanie uprawnionych organów państwowych) lub odbywa się na
żądanie Użytkownika Strony (np. w przypadku rejestracji na wydarzenia organizowane przez
zewnętrznych dostawców).
3. Strona jest hostowana
aws.amazon.com.
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CODEMEDIA:

WYBRANE METODY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. Miejsca wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat
SSL). Dzięki temu, dane osobowe wprowadzone na Stronie, zostają zaszyfrowane w
komputerze Użytkownika Strony i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. CODEMEDIA okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
3. Istotnym elementem ochrony danych osobowych jest regularna aktualizacja wszelkiego
oprogramowania, wykorzystywanego przez CODEMEDIA do przetwarzania danych
osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów
programistycznych.

VI.

TWOJE PRAWA
1. Użytkownikowi Strony przysługuje, w każdym czasie, prawo do żądania dostępu do jego
danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia, a także
wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. W zakresie, w jakim przetwarzanie oparte jest na realizacji celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez CODEMEDIA lub odbiorców, Użytkownikowi
Strony przysługuje dodatkowo prawo, aby w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
takiego przetwarzania.

VII.

ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE
1. CODEMEDIA stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie poprzez Google Analytics (Google
Inc. z siedzibą w USA). CODEMEDIA nie przekazuje do operatora tej usługi danych
osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu
ciasteczek
w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony. W zakresie informacji o preferencjach
Użytkownika Strony, gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik Strony może
przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/.
2. CODEMEDIA korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook
(Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta ze
Strony. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem,
CODEMEDIA nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi
Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym
Użytkownika.

VIII.

PLIKI COOKIES
1.

Strona korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczek”).

2.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do
korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest CODEMEDIA.

4.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach:
a)
b)
c)

realizacji celów określonych w niniejszej Polityce;
utrzymania sesji Użytkownika Strony;
dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika Strony oraz optymalizacji
korzystania ze Strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie
Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić Stronę, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb.

5. W ramach funkcjonowania Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony do
czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika Strony przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Użytkownika Strony.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
standardowo domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika Strony. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym
zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także
automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na Stronie.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony, mogą być
wykorzystywane również przez współpracujące z CODEMEDIA podmioty, w szczególności
dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą
w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
IX.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES
1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów
uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika, może utrudnić,
a w skrajnych przypadkach, może uniemożliwić korzystanie ze Strony.
2. W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę
internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Firefox;
Chrome;
Internet Explorer;
Microsoft Egde;
Opera;
Safari.

Urządzenia mobilne:
a)
b)
c)
X.

Android
Safari (iOS)
Windows Phone

ZMIANY
Aktualna wersji Polityki Prywatności udostępniana jest na Stronie w formie umożliwiającej jej
pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie.

