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Polityka Ochrony danych
eRODO.eu

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka Ochrony Danych określa zasady przetwarzania danych
osobowych oraz plików cookies pozyskanych za pośrednictwem aplikacji usługi
internetowej „eRODO.eu”, wspomagającej analizy ryzyka RODO dla procesów
oraz zasobów, zwanej dalej „Usługą”.
2. Właścicielem
Usługi
jest
WorkTimePlanner.pl
spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-626), Aleja Niepodległości 54/14,
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000531378, NIP: 5272467364, REGON:
140096939, zwana dalej „WTP”
3. Dane osobowe zbierane przez WTP za pośrednictwem Usługi są przetwarzane
zgodnie z Rozporządzeniem 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), zwane również RODO.
4. Użyte w Polityce Ochrony Danych terminy:
a) Usługa – aplikacja do analizy ryzyka RODO eRODO.eu,
b) Umowa - umowa określająca wzajemne prawa i obowiązki Stron związane
z korzystaniem przez Użytkownika z usługi internetowej „eRODO.eu”,
c) Użytkownik – firma lub osoba fizyczna korzystająca z Usługi,
d) Użytkownik Darmowy – obejmujący prawo założenia konta właściciela
procesu umożliwiającego korzystanie z Usługi w ograniczonym według
uznania WTP zakresie,
e) Użytkownik Płatny – obejmujący prawo korzystania z kont administracyjnych
dedykowanego Użytkownikowi oraz powiązanej z nim i określonej liczby kont
właścicieli procesów, opiekunów IT oraz użytkowników zasobów.
5. WTP dokłada szczególnej
Użytkowników Usługi
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§2
Pliki Cookies
1.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem
informacji zawartych w plikach cookies.
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2.

3.

4.

5.

6.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności
pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu
www.worktimeplanner.pl WorkTimePlanner.pl sp. z o.o. z siedzibą pod adresem
al. Niepodległości 54/14, 02-626 Warszawa.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu
i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich
struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której
Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu
i hasła;
W ramach Serwisu 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 do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych
w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do
usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane
do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru
czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
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7.

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 Serwisu. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą
wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych
Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem
Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc”
w menu przeglądarki internetowej.
§2
Realizacja obowiązku informacyjnego RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz.
UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest WorkTimePlanner.pl spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-626), Aleja
Niepodległości 54/14 z siedzibą w Warszawie dalej jako: ADO.
2. Kontakt z ADO jest możliwy: za pomocą e-maila: pawel.wrobel@erodo.eu, za
pomocą telefonu: 22 658 19 63, drogą pocztową: al. Niepodległości 54/14,
02-626 Warszawa
3. Dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia
odpowiedzi na zadane pytania lub założenia konta DEMO, a po tym czasie
mogą być przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń, co stanowi uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO). Dokumenty rozliczeniowe będą archiwizowane do czasu upływu okresu
przedawnienia zobowiązania podatkowego.
4. W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane
zarówno w czasie trwania umowy, jak i po jej zakończeniu w celu prowadzenia
działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków
komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie
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5.

6.
7.

8.
9.

uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących
prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu.
Dane osobowe mogą być przekazywane Odbiorcom, którymi są usługodawcy
ADO tj. m.in. podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską czy usługi
hostingowe a także banki w przypadku konieczności dokonania rozliczeń.
Odbiorcami danych są również organy państwowe lub inne podmioty
uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć
na pytanie lub zarejestrować konto DEMO.
Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jedynie w określonych
przypadkach) lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są
profilowane.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza obszar
UE lub EOG.
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