POLITYKA PRYWATNOŚCI i POLITYKA COOKIES
w LEAN PARTNER
Lean Partner dba o bezpieczeństwo Twoich Danych osobowych oraz o Twoją
prywatność.
Polityka określa w jaki sposób dbamy o Twoje Dane osobowe; zawiera ona wszelkie
informacje dotyczące zbierania, wykorzystywania, przeglądania oraz przetwarzania Danych
osobowych przez Lean Partner, w tym zasady, zabezpieczenia i prawa Użytkowników
związane z przetwarzaniem takich danych.
Zapoznaj się z postanowieniami Polityki przed skorzystaniem ze Strony lub innych
usług Administratora.

1.

DEFINICJE
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

Administrator - Lean Partner;
Lean Partner - Lean Partner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach, pod adresem ul. Węglowa 7,
40-106 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
KRS pod numerem KRS: 0000668907, NIP: 6342892418;
Polityka - niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies;
Dane osobowe - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie
identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, numer
identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź
kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość
osoby fizycznej, w tym jej wizerunek, nagranie głosu, informacje gromadzone
za pomocą technologii online lub sprzętu rejestrującego;
Użytkownik - osoba fizyczna, której dotyczą Dane osobowe przetwarzane
przez Administratora, np. użytkownik Strony Administratora, adresat
newslettera lub poczty e-mail, osoba uczestnicząca w spotkaniach i
warsztatach organizowanych przez Administratora, odbiorca usług (w tym
nieodpłatnych) Administratora, studenci studiów i kursów
(współ)organizowanych przez Lean Partner;
Strona - strona internetowej Administratora www.leanpartner.pl;
Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie lub innych narzędziach
informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, które umożliwiają
wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich
celach np. w celu wysyłki newslettera, w celu kontaktu z Użytkownikiem, w
celu przesłania informacji o wydarzeniach lub produktach i usługach
Administratora, w celu przeprowadzenia ewaluacji oferowanych usług przez
Administratora oraz w celu identyfikacji potrzeb Użytkownika i dopasowania
do nich oferty Administratora;

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.
1.12.

2.

Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną
przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów
elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o
wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu
widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu
Administratora, którym jest marketing bezpośredni, w tym wysyłanie treści
marketingowych i handlowych za zgodą Użytkownika. Szczegółowe
informacje na temat wysyłki Newslettera znajdują się w dalszej części
Polityki;
Fanpage - profile, grupy, fanpage posiadane przez Administratora pod nazwą
LEAN PARTNER w publicznych mediach społecznościowych takich jak
Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube;
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 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);
Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z
późn. zm.).

POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

Administratorem Twoich Danych osobowych jest Lean Partner.
W związku z prowadzoną przez Lean Partner działalnością gospodarczą,
Administrator zbiera i przetwarza Dane osobowe zgodnie z przepisami prawa,
w tym z RODO.
Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników oznacza operację lub
zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych
osobowych w sposób zautomatyzowany i niezautomatyzowany, taką jak
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie,
adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie,
ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie,
niszczenie.
Administrator ma na celu zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa
Użytkownikom poprzez przetwarzanie ich danych w sposób zapewniający im
odpowiednią ochronę bezpieczeństwo oraz poufność, w tym ochronę przed
niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz
przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą
odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych a także ochronę
przed nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika i do sprzętu
służącego do ich przetwarzania oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z
tych danych i z tego sprzętu. W tym celu Administrator stosuje wszelkie
możliwe i dostępne środki, aby zbierane i przetwarzane Dane osobowe były:

2.4.1.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3.

przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla
Podmiotów danych;
2.4.2.
zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i
przetwarzane były przez okres, w jakim jest to niezbędne;
2.4.3.
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do
celów, do których są przetwarzane.
W momencie uzyskania dostępu do usług Administratora /(w tym Strony,
Fanpage’u) lub rozpoczęcia korzystania z nich przez Użytkownika,
Użytkownik wyraża dobrowolnie i świadomie zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w sposób opisany w Polityce w celach określonych w pkt 4
poniżej. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże
niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych przez
Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości
wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia
określonych działań.
Podanie Danych osobowych przez Użytkownika, które nie są obowiązkowe
lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać
następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas
przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit.
a RODO (zgoda dobrowolna). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie
takich Danych osobowych oraz na zanonimizowanie ww. danych, których
Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik
przekazał je Administratorowi.
Użytkownik, którego Dane osobowe dotyczą, ma prawo w dowolnym
momencie wycofać, poprzez przesłanie oświadczenia drogą poczty
elektronicznej na adres: odo@leanpartner.pl swoją zgodę, o której mowa w
pkt 2.6 powyżej. Wycofanie zgody przez Użytkownika nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania jego Danych osobowych, którego
Administrator dokonywał na podstawie zgody, przed jej wycofaniem przez
Użytkownika. W niektórych przypadkach, dane mogą nie zostać całkowicie
usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi
roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy kodeks cywilny lub np.
w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.
Każdorazowo, Administrator odniesie się do żądania Użytkownika,
odpowiednio uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków
prawnych.
Administrator umożliwia Użytkownikom korzystanie z części swoich
Usług w sposób anonimowy. Jednakże w celu uzyskania dostępu do
niektórych Usług, w tym wskazanych w pkt 4. poniżej, przez
Użytkownika konieczne jest dokonanie przez Użytkownika stosownej
rejestracji. W tym celu konieczne jest udostępnienie na rzecz
Administratora danych wskazanych w pkt 4. poniżej w odniesieniu do
poszczególnych wymienionych w nim celów.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
3.1.

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą
starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.

Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy
użyciu odpowiednich rozwiązań technologicznych i środków bezpieczeństwa
(m.in. technologii SSL/TLS (Secure Socket Layer/Transport Layer Socket)
przeznaczona do ochrony transmisji danych przez internet oraz zapory
sieciowe (tzw. firewalls)) i organizacyjnych spełniających wymagania
przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o
ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim
zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób
nieupoważnionych.
W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie
osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w
tajemnicy lub podmioty, którym powierzono przetwarzanie Danych osobowych
na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.
Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu
swoich Danych osobowych przekazywanych w ramach sieci internet, w
szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim,
stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.
Administrator może przechowywać dane, o których mowa w pkt 4.
poniżej, na zabezpieczonych serwerach należących do innych niż
Administrator podmiotów, o ile zapewnione jest bezpieczeństwo danych
osobowych Użytkowników.
W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator bez
zbędnej zwłoki, a w miarę możliwości nie później niż 72h po
stwierdzeniu naruszenia, zgłasza naruszenie właściwemu organowi
nadzorczemu. W sytuacji, gdy naruszenie danych osobowych
Użytkownika może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i
wolności osoby fizycznej, Administrator bez zbędnej zwłoki powiadamia
Użytkownika, którego dane dotyczą, o takim naruszeniu.
Administrator jest zobowiązany udokumentować wszelkie naruszenia
ochrony danych osobowych Użytkowników, w tym okoliczności
naruszenia, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w następujących celach
handlowych, marketingowych, prawnych i na podstawie następujących przepisach
RODO:
KONTAKT TELEFONICZNY i E-MAIL
4.1.

Administrator może użyć Twoich Danych osobowych (w szczególności imię,
nazwisko, nr tel.) w celu kontaktu telefonicznego i poprzez pocztę
elektroniczną email (i) w sprawach związanych z realizacją usługi oferowanej
przez Administratora — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność
do zawarcia i/lub wykonania umowy); (ii) w celu przedstawienia oferty i
marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)
oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes

administratora), jeżeli Użytkownik jest już klientem Administratora.
Administrator może również żądać podania Danych osobowych, gdy
kontaktuje się z Użytkownikiem w celu zweryfikowania tożsamości; podstawa
prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania
umowy).
FORMULARZE
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Administrator, poprzez Formularze umożliwia Użytkownikom skontaktowania
się z nim, przedstawienia im ofert lub innych informacji handlowych,
informowania o wydarzeniach lub szkoleniach.
Skorzystanie z Formularzy wymaga podania Danych osobowych (m.in. imię,
nazwisko, email, nr tel.) i ewentualnie odpowiedzi na pytania zawarte w
Formularzu. Dane osobowe gromadzone poprzez Formularze są
przetwarzane przez Administratora w celu wysyłki Newslettera lub wysyłki
innych informacji handlowych wskazanych w pkt. 4.2; podstawa prawna art. 6
ust. 1 lit. 1 RODO (zgoda dobrowolna) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w
celach marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (zgoda).
Subskrypcja/zapis poprzez Formularz oznacza, że Użytkownik zgadza się z
niniejszą Polityką oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji
marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
np. e-maila lub sms, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
Poprzez uzupełnienie Formularza Użytkownik wyraża również zgodę na
wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu
bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania
Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki newslettera,
w tym m.in. do informowania o usługach, nowych wpisach blogowych,
produktach, promocjach i rabatach oferowanych przez Administratora lub
produktach osób trzecich polecanych przez niego. Zgody mogą zostać w
każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera
zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej polityce prywatności.
Newsletter inne informacje handlowe są wysyłany przez czas nieokreślony,
od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody, dane
Użytkownika mogą być przechowywane w bazie newsletterowej jeszcze
przez okres do 1 roku, w celu wykazania faktu udzielenia przez Użytkownika
zgody na komunikację poprzez newsletter, działań Użytkownika
(otwieralności e-maili) oraz chwili jej wycofania, a także ewentualnych
związanych z tym roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Wysyłka Newslettera lub innych informacji handlowych może zostać
zaprzestana w przypadku niewykazania przez Użytkownika aktywności przez
minimum 1 rok od rozpoczęcia świadczenia usługi newsletter lub odczytania

4.9.

4.10.

ostatniej wiadomości e-mail (wysłania newslettera). W takim przypadku,
Administrator usunie dane Użytkownika z systemu do wysyłki newslettera
(dostawcy). Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania żadnej
wiadomości od Administratora, chyba że zdecyduje się ponownie zapisać w
formularzu zapisu na Newsletter lub skontaktuje się z Administratorem w inny,
wybrany w tym celu sposób.
System mailingowy wykorzystywany do wysyłki newslettera odnotowuje
wszelką aktywność i podejmowane działania Użytkownika związane z
przesyłanymi do niego e-mailami (data i godzina otwarcia wiadomości,
kliknięcia w linki, moment wypisania się, itp.).
Administrator może także prowadzić remarketing na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na
promocji i reklamie usług skierowany do Użytkowników wypełniających
Formularz, w ten sposób, że podane adresy e-mail subskrybentów zostają
wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Facebook Inc. tzw.
menedżera reklam, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona
przez Administratora lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe
Administratora, pod warunkiem, że subskrybenci newslettera są jednocześnie
użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam założone konto).
Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej. W
przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do
narzędzia zaktualizowana baza subskrybentów). Dokładna informacja o tzw.
grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz
przetwarzania tymi danymi znajdują się w polityce prywatności portalu
Facebook pod tym linkiem
https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz
https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing, a Administrator zaleca
zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika i subskrybenta.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
4.11.

4.12.

Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników, które odwiedzają
Fanpage Administratora (tj.: imię i nazwisko lub identyfikatory internetowe,
komentarze, polubienia).
Dane osobowe Użytkownika podawane na Fanpage będą przetwarzane w
celu administrowania i zarządzania Fanpage, komunikowania się z
Użytkownikiem, wchodzenia w interakcje, kierowania do Użytkownika treści
marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage. Podstawą ich
przetwarzania jest zgoda Użytkownika i prawnie uzasadniony interes
administratora polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami i
Obserwującymi Fanpage. Użytkownik dobrowolnie decyduje się na
polubienie/obserwowanie Fanpage; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f
RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. a
RODO (zgoda dobrowolna). Dane osobowe pozostawione na Fanpage mogą
być również przetwarzane przez Administratora w celu przechowywania
komentarzy na Stronie internetowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
(zgoda) oraz w celu w celu kierowania reklamy w mediach
społecznościowych i na stronach internetowych, typu Facebook Leads Ads

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.
4.19.
4.20.

lub Facebook Custom Audience, YouTube oraz kierowania remarketingu - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) polegający na promocji i
reklamie usług Administratora poprzez remarketing kierowany do osób
zapisanych na mailing lub odwiedzających daną stronę internetową),
Zasady panujące na Fanpage są ustalane przez Administratora, jednakże
zasady przebywania na poszczególnym portalu społecznościowym wynikają z
ich własnych regulaminów. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się
regulaminami portali społecznościowych (Facebook, Instagram,
Linkedin,YouTube) we własnym zakresie.
W każdej chwili, Użytkownik może przestać obserwować Fanpage.
Administrator nie będzie jednak wówczas wyświetlać Użytkownikowi żadnych
treści pochodzących od Administratora a związanych z Fanpage.
Administrator widzi dane osobowe Użytkownika, takie jak np. imię, nazwisko
czy informacje ogólne, które Użytkownik umieszcza na swoich profilach jako
publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest
przez portal społecznościowy i na warunkach zawartych w jego
regulaminach.
Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres
prowadzenia/istnienia Fanpage na podstawie zgody wyrażonej poprzez
polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Fanpage lub wejście w interakcje np.
pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości oraz w celu realizacji
prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych
produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami.
Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom
danych, takim jak portal Facebook, współpracującym agencjom reklamowym
lub innym podwykonawcom obsługującym Fanpage Administratora, serwisowi
IT, wirtualnej asystentce, czy też nauczycielom obsługującym poszczególne
kursy online, jeśli dojdzie do kontaktu poza portalem Facebook.
Pozostałe uprawnienia Użytkownika opisane są w niniejszej Polityce.
Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z
regulaminem Facebooka, Instagram, Linkedin, YouTube .
Dane te mogą być też profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu
oferty reklamowej kierowanej do Użytkownika. Nie będą jednak
przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO (mając
negatywny wpływ na prawa i wolności Użytkownika).

KONTAKTY BIZNESOWE
4.21.

Administrator zbiera i przetwarza Dane osobowe również w tracie spotkań
biznesowych lub różnych wydarzeń, w celach związanych z nawiązywaniem i
utrzymywaniem kontaktów biznesowych; podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f
RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na tworzeniu
sieci kontaktów biznesowych).

ORGANIZACJA WYDARZEŃ
4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

Administrator w związku z prowadzoną działalnością organizuje eventy
szkolenia, warsztaty, spotkania biznesowe, zajęcia w tracie studiów (łącznie:
Wydarzenia), w tym w formie on-line. Administrator pozyskuje Dane osobowe
od Użytkowników w nich uczestniczących. Użytkownik uczestnicząc w
Wydarzeniach wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego Danych
osobowych jak wskazano poniżej.
Dane osobowe (tj.: imię, nazwisko, email, tel., zatrudnienie, branża) są
wykorzystywane w celu identyfikacji uczestników Wydarzenia, kontaktu z nimi
i obsługi Wydarzenia, a następnie marketingu bezpośredniego w postaci
przesyłania ankiet badających poziom satysfakcji po Wydarzeniu i
przesyłania informacji handlowych Administratora (informacji o innych
Wydarzeniach, produktach, usługach); podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f
RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora).
Podczas Wydarzeń mogą być wykonywane zdjęcia oraz Wydarzenie może
być nagrywane w postaci obrazu i dźwięku. Uczestnik Wydarzenia zostanie o
tym poinformowany w trakcie Wydarzenia. Dane osobowe w postaci
wizerunku Użytkownika zostaną wykorzystane przez Administratora w celach
marketingowych Administratora poprzez umieszczenie zdjęć lub nagrań z
Wydarzeń na Stronie oraz na Fanpage’ach; podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit
a i f RODO
W związku z pkt 4.24 Polityki, Użytkownik uczestnicząc w Wydarzeniu wyraża
dobrowolną zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku przez
Administratora, tj. w zamian za możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu
Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystywanie,
utrwalanie, powielanie i obróbkę wykonanych fotografii oraz nagrań z
Wydarzenia z wizerunkiem Użytkownika (łącznie jako wykorzystywanie), wraz
z możliwością podania jego imienia, nazwiska oraz oznaczenia pełnionej
funkcji - wyłącznie w celach informacyjnych, reklamowych, promocyjnych i
marketingowych i na potrzeby działalności prowadzonej przez Administratora.
Zgoda o której mowa w powyższym akapicie odnosi się do wielokrotnego
nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie wykorzystywania
wizerunku Użytkownika w formie fotografii lub nagrań z Wydarzeń na
wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: a) utrwalanie na
jakimkolwiek nośniku, a w szczególności na dysku komputerowym, w sieci
multimedialnej (w tym Internet); b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w
tym: drukarską, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci
multimedialnej (w tym Internet); c) wprowadzanie do pamięci komputera i do
sieci multimedialnej; d) wykorzystanie na Stronie, blogach oraz na
Fanpage’ach Administratora; e) modyfikowanie i publiczne udostępnianie w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach,
utworach multimedialnych, folderach, publikacjach elektronicznych,
materiałach promocyjnych. Użytkownik zrzeka się wobec Administratora
wszelkich roszczeń związanych z rozpowszechnianiem swojego wizerunku, w
szczególności roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. Jednocześnie
Użytkownik zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem

4.26.

każdorazowego wykorzystywania fotografii i nagrań z jego wizerunkiem.
Użytkownik potwierdza, że Administratorowi przysługuje wyłączne prawo
decydowania o formie i czasie wykorzystywania takiego wizerunku
Użytkownika w formie fotografii lub nagrań. Użytkownikowi potwierdza, że
Administratorowi przysługuje prawo do zestawiania fotografii z wizerunkiem
Użytkownika z innymi utworami, w zakresie pól eksploatacji wymienionych
powyżej, z zastrzeżeniem poszanowania dóbr osobistych i dobrego imienia
Użytkownika.
Użytkownik, którego Dane osobowe dotyczą, ma prawo w dowolnym
momencie wycofać, poprzez przesłanie oświadczenia drogą poczty
elektronicznej na adres: odo@leanpartner.pl swoją zgodę. Wycofanie zgody
przez Użytkownika nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania jego
Danych osobowych, którego Administrator dokonywał na podstawie zgody,
przed jej wycofaniem przez Użytkownika.

WYKONANIE UMÓW
4.27.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Administrator
przetwarza Dane osobowe Użytkowników będących jego kontrahentami oraz
Użytkowników będących podwykonawcami, personelem, współpracownikami
takiego kontrahenta - wyłącznie w celu rzetelnego wykonania usługi lub
wykonania zawartej umowy, przesłania oferty (np. reklamowej) na prośbę
Użytkownika; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do
zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie) oraz art. 6
ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na
umożliwieniu prawidłowego wykonania Umowy) .

REKRUTACJA
4.28.

Administrator udostępnia na Stronie formularz rekrutacyjny oraz adres email
służący przesłaniu przez Użytkownika swoich danych w postaci CV, celem
wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
4.29.
Przesłanie swojego CV oznacza wzięcie udziału w rekrutacji oraz oznacza
zgodę na przetwarzanie Danych osobowych szczególnej kategorii oraz
Danych osobowych nadmiarowych zawartych w przekazanych dokumentach
rekrutacyjnych również dla celów przyszłych procesów rekrutacji
prowadzonych przez Administratora, jeżeli osoba wyraziła na to zgodę.
4.30.
Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w następujących celach, w
oparciu o wskazane podstawy prawne:
4.30.1.
w celu i przez czas konieczny do podjęcia kroków niezbędnych przed
zawarciem umowy– art. 6 ust. 1 lit. b RODO, oraz do 6 m-cy po
zakończeniu rekrutacji, a w przypadku danych podanych dobrowolnie
przez kandydata – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, oraz art. 9 ust.
2 lit. a (zgoda) - w przypadku danych wrażliwych podanych przez
kandydata,
4.30.2.
do celów przyszłych rekrutacji - na podstawie wyrażonej przez
Użytkownika zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przez okres

maksymalnie 3 lat (okres ten liczony jest od zakończenia roku, w
którym dane zostały pozyskane),
4.30.3.
w celu i przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora, np. dochodzenia
roszczeń i obrony przed roszczeniami, marketingu produktów i usług
własnych (w zakresie jakim przetwarzanie jest niezbędne do tego
celu) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4.31.
W każdej chwili Użytkownik może wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej
wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego
dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów
Administratora. Administrator przestanie przetwarzać dane Użytkownika w
tych celach, chyba że będzie on w stanie wykazać, że w stosunku do tych
danych, istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy,
które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub te dane będą
Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
ZARZĄDZANIE
4.32.

5.

Ponadto Administrator gromadzi Dane osobowe w celach:
4.32.1.
tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów
prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
Administratora);
4.32.2.
archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji,
które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);
4.32.3.
tworzenia własnych baz danych Użytkowników - na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora).

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
5.1.

Użytkownikowi przysługują w każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15- 21
RODO tj.:
5.1.1.
prawo dostępu do treści jego Danych osobowych,
5.1.2.
prawo do przenoszenia Danych osobowych,
5.1.3.
prawo poprawiania Danych osobowych,
5.1.4.
prawo sprostowania Danych osobowych,
5.1.5.
prawo usunięcia Danych osobowych, jeśli brak jest podstaw do ich
przetwarzania,
5.1.6.
prawo ograniczenia przetwarzania Danych osobowych, jeśli nastąpiło
ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,
5.1.7.
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych
osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora,

5.1.8.

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o
ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego
Danych osobowych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie ochrony danych,
5.1.9.
prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie Danych
osobowych nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące
przepisy prawa.
5.2.
Administrator zwraca uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie
przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych
osobowych Użytkownika. Tyczy się to np. prawa do uzyskania kopii danych.
Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych
osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. W celu poznania
ograniczeń dotyczących uprawnień Użytkownika odsyłam do treści RODO.
5.3.
Użytkownikowi zawsze jednak przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
5.4.
W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora
poprzez adres e-mail: odo@leanpartner.pl lub listownie na adres miejsca
wykonywania działalności przez Administratora, jeśli został podany w
niniejszej Polityce, wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie
udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i
jego uzasadnienia, chyba że uzasadnione będzie wydłużenie tego terminu
zgodnie z RODO.

6.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
6.1.

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas
realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz:
6.1.1.
przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres
przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu
do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów czy
Użytkowników,
6.1.2.
przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających
zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych
podanych w zapytaniu ofertowym,
6.1.3.
przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego
— w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem
obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,
6.1.4.
do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie
art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym
do celów marketingu bezpośredniego,
6.1.5.
do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu
biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych
na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze
przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami
zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem
(krótszym) wskazanym Użytkownikowi,

6.1.6.

do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w
odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów
analitycznych,
statystycznych,
wykorzystania
cookies
i
administrowania Stronami Administratora,
6.1.7.
przez okres maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z
newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np.
informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania się z newslettera, o
ilości otrzymanych newsletterów, podejmowanych działaniach i
aktywności związanej z otrzymywanymi wiadomościami), lub po
okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności przez danego
subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek wiadomości od
Administratora.
6.2.
Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec
każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych.
Niniejsze ma celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi.

7.

ODBIORCY DANYCH
7.1.

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania Danych
osobowych przez Administratora, Dane osobowe mogą być ujawniane
podmiotom zewnętrznym, w szczególności dostawcom usług IT i sprzętu,
podwykonawcom, operatorom pocztowym, kurierom. Administrator informuje
Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in.
następującym podmiotom:
7.1.1.
GetResponse – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu
mailingowego m.in. w zakresie informacji handlowych;
7.1.2.
Google Biuletyn (the Newsletter team)– w celu przechowywania
danych osobowych na serwerze,
7.1.3.
Wordpress i Elementor – w celu tworzenia stron lądowania i zbierania
leadów.
7.2.
Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii
Europejskiej - do państw trzecich. W związku z faktem, że Administrator
korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki
zależne, Google, Microsoft, HOTJAR itp. dane Użytkownika mogą być
przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich
przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo).
Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez
RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do
swoich usług. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy
gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:
7.2.1.
współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w
państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna
decyzja Komisji Europejskiej,
7.2.2.
stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez
Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),

7.2.3.

stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez
właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych
osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.
7.3.
Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z
dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych.
Przykładowo:
7.3.1.
Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl ;
7.3.2.
Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation
;
7.3.3.
MonsterInsights: https://www.monsterinsights.com/privacy-policy/ ;
7.3.4.
HOTJAR: https://www.hotjar.com/privacy/.
7.4.
Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są
głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże
każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu
otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.
7.5.
Administrator może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz
zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby Użytkowników korzystających z
usług Administratora. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację
poszczególnych Użytkowników i nie stanowią ich danych osobowych.

8.

POLITYKA COOKIES
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

Strona Administratora korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików
cookies (tzw. “ciasteczek”) co umożliwia rozpoznawanie indywidualnych
potrzeb Użytkownika i dzięki temu oferować Użytkownikowi lepsze i bardziej
dostosowane informacje do jego wymagań, ulepszanie Strony pod kątem
potrzeb Użytkowników ją odwiedzających; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO (zgoda);
Cookies umożliwiają precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby
Użytkownika Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z
wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które
przechowywane są na urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie,
smartfonie, wtedy, gdy korzystasz z mojej Strony. Mogą to być cookies
własne (pochodzące bezpośrednio ze Strony) oraz cookies podmiotów
trzecich (pochodzące z innych stron internetowych niż Strona).
Użytkownik korzystając ze Strony wyraża zgodę na instalację wskazanego
cookie na swoim urządzeniu końcowym.
Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach
Strony:
8.5.1.
Piksel konwersji Facebooka oraz reklamy tworzone poprzez portal
Facebook Facebook Ads (Facebook Custom Audiences) – w celu
zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań
remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem
Administratora. Administrator może również kierować treści
reklamowe do Użytkownika poprzez portal Facebooka w ramach
reklam kontaktowych;

8.5.2.

8.5.3.

8.5.4.

Narzędzie Piksel Facebooka dostarczane jest przez Facebook Inc.
oraz jego spółki powiązane. To narzędzie analityczne, które pomaga
mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują
Użytkownicy Strony oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób
(Facebook Ads, Facebook Insights). Administrator może również
kierować treści reklamowe do Użytkownika poprzez portal Facebooka
w ramach reklam kontaktowych; Informacje zbierane w ramach
używania Piksela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na
identyfikację Użytkownika. Pokazują ogólne dane na temat
użytkowników: lokalizację, wiek, płeć, zainteresowania. Dostawca
portalu Facebook może łączyć te informacje z informacjami jakie
Użytkownik przekazuje mu w ramach posiadanego konta w portalu
Facebook, a następnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi
założeniami i celami. Administrator zaleca zapoznanie się ze
szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Piksel Facebooka i
ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia, jak również
zarządzanie swoimi ustawieniami prywatności w portalu Facebook.
Więcej informacji znajduje się pod linkiem:
https://www.facebook.com/privacy/explanation. W każdej chwili można
zrezygnować z plików cookies odpowiedzialnych za wyświetlanie
reklam remarketingowych np. na
https://www.facebook.com/help/1075880512458213/.
Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony.
Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania
działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do
przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na
bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę. W ramach
korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza
jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego
identyfikację. Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC.
Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google
Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie
Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk,
co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i
optymalizację Strony. Administrator zaleca zapoznanie się ze
szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics,
możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań
dostawcy tego narzędzia pod linkiem:
https://support.google.com/analytics#topic=3544906.
Powiadomienia typu web push, z poziomu przeglądarki – w celu
lepszej komunikacji z Użytkownikiem oraz szybszego przekazywania
mu wartościowych treści czy ofert, Administrator umożliwia wyrażenie
zgody na otrzymywanie powiadomień typu web push z poziomu
przeglądarki Użytkownika. Aby wyrazić zgodę na odbieranie
powiadomień web push Użytkownik powinien na komunikacie
wysłanym przez jego przeglądarkę internetową zaznaczyć opcję
„wyświetlaj powiadomienia” lub inną bliskoznaczną (każda
przeglądarka może inaczej nazywać tę opcję). Zgoda na
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otrzymywanie ww. powiadomień może zostać w każdej chwili cofnięta
poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.
Administrator nie przetwarza żadnych danych osobowych
Użytkowników korzystających z powiadomień typu web push.
Użytkownicy są identyfikowani wyłącznie na podstawie informacji,
które są przechowywane przez ich przeglądarki internetowe, do
których Administrator nie ma dostępu.
Wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, Instagram,
Pinterest, LinkedIn, YouTube. Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej
wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym
wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np.
Facebooka. Następnie posiada możliwość kliknięcia “Lubię to” lub
„Udostępnij” i polubienia fanpage Administratora, znajdujący się w
portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści
(postu, artykułu, video, itd.). Administrator zaleca zapoznanie się z
polityką prywatności Facebooka przed założeniem konta w tym
portalu. Administrator nie ma wpływu na dane przetwarzane przez
portal Facebook. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w
przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane
osobowe są przetwarzane przez portal społecznościowy np.
Facebook, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i
zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane przez wtyczkę
Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mogą też być aplikowane w
urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę a następnie kojarzone z
danymi gromadzonymi w portalu Facebooka. Użytkownik korzystając
ze Strony akceptuje ten fakt. Administrator nie ma wpływu na
przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób.
Powyższe wskazówki należy odnieść również do pozostałych
Fanpage. Wspomniane podmioty trzecie (np. Facebook, Instagram,
YouTube, Linkedin) mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach
treści jakich dokonał Użytkownik. Jeśli nie chcesz, żeby miało to
miejsce, wyloguj się z danego portalu (jeśli posiadasz tam konto i
jesteś zalogowany) zanim odwiedzisz moją Stronę lub nie odtwarzaj
danych treści na Stronie. Możesz też zmienić ustawienia swojej
przeglądarki i zablokować wyświetlanie Ci określonych treści z
określonych portali.
narzędzia służące do oceny efektywności kampanii reklamowych
Google Ads - w celu prowadzenia kampanii reklamowych oraz
remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem
Administratora. Administrator nie gromadzi żadnych danych, które
pozwalałyby na identyfikację danych osobowych Użytkownika.
Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Google w
celu poznania szczegółów działania tych funkcji oraz ich
ewentualnego wyłączenia z poziomu przeglądarki Użytkownika.
You Tube. Serwis YouTube obsługiwany jest przez Google LLC i
pozwala na odtworzenie nagrań znajdujących się na stronach
Administratora. YouTube może zapisywać na urządzeniu Użytkownika
pliki cookies o odtworzeniach nagrań i przypisuje je do konta
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Użytkownika na YouTube, jeśli jest zalogowany. Korzystając z nagrań
umieszczonych w portalu YouTube, korzystasz z usług świadczonych
drogą elektroniczną przez Google LLC. Szczegóły w zakresie
przetwarzania danych osobowych przez SoundCloud zawiera polityka
prywatności i regulamin tego portalu:
https://policies.google.com/privacy i https://www.youtube.com/t/terms
8.5.8.
Narzędzie analityczne Hotjar, które monitoruje oraz zapisuje
zachowanie użytkownika na aktualnej stronie. Narzędzie to rejestruje
dane takie jak: nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora. Zbierane
są także informacje na temat lokalizacji, używanego urządzenia,
systemu operacyjnego, przeglądarki czy plików cookie. Hotjar nie
zbiera ani nie przechowuje innych danych. Więcej informacji na temat
polityki prywatności narzędzia Hotjar znajduje się pod linkiem:
https://www.hotjar.com/privacy. Jeżeli nie chcesz, aby Twoja
aktywność w Serwisie była mierzona przez Hotjar, skorzystaj z
poniższego linku: https://www.hotjar.com/opt-out. Pamiętaj, że jeśli po
skorzystaniu z tej funkcji usuniesz pliki cookie w swojej przeglądarce i
wrócisz do naszych Serwisów, monitorowanie Hotjar włączy się
ponownie
Administrator ponownie zaleca zapoznanie się z polityką prywatności
każdego z dostawców powyższych usług w celu poznania możliwości
dokonywania zmian i ustawień, zapewniających ochronę praw Użytkownika.
W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które
usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony
internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym
użytkownika, co umożliwia rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu
na stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu
ich usunięcia przez Użytkownika.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron
internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza
przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików
cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies
(wyłączenie ich, ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Strony i utrudnić jej funkcjonowanie.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki
internetowej.

LOGI SERWERA
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ i PRAWA AUTORSKIE
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

10.

Treści przedstawione na Stronie oraz na Fanpage’ach nie stanowią porad czy
wskazówek specjalistycznych (np. biznesowych) i nie odnoszą się do
konkretnego stanu faktycznego. Jeśli Użytkownik chce uzyskać pomoc w
konkretnej sprawie, powinien skontaktować się z osobą uprawnioną do
udzielania takich porad lub z Administratorem na podane dane kontaktowe.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych
na Stronie lub działań czy zaniechań podejmowanych na ich podstawie.
Wszystkie treści umieszczone na Stronie i Fanpage stanowią przedmiot praw
autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, inne
materiały, itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w
całości lub w części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek
rozpowszechnianie treści udostępnionych przez Administratora stanowi
naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub
karną. Administrator może także domagać się stosownego odszkodowania
zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów
dostępnych na stronie w sposób niezgodny z prawem.
Treści umieszczone na Stronie i Fanpage są aktualne na dzień ich
zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
10.1.

11.

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na
którym przechowywana jest Strona.
Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o
przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta
Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Logi serwera
służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniona nikomu poza
osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do
identyfikacji Użytkownika.

Kontakt z Administratorem oraz kierowanie żądań związanych z realizacją
praw Użytkownika możliwy jest poprzez adres email: rodo@leanpartner.pl lub
pod adres korespondencyjny: ul. Węglowa 7, 40-106 Katowice.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1.

Administrator ma prawo do zmiany Polityki. Aktualna wersja Polityki
umieszczona jest każdorazowo na Stronie.

Wersja i Data sporządzenia Polityki: 20211020v.1
Data ostatniej aktualizacji: 20211020

