Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas niezwykle ważna. Mamy kilka podstawowych zasad:
 Zastanawiamy się nad danymi osobowymi, które prosimy o podanie oraz danymi
osobowymi, które gromadzimy o Tobie poprzez działanie naszych usług.
 Przechowujemy dane osobowe, ponieważ nie musimy już ich przechowywać ani kiedy
jest to wymagane przez prawo.
 Dokładamy wszelkich starań, aby kontrolować, jakie informacje na tej stronie są
publicznie udostępniane (lub przechowywane w tajemnicy), indeksowane przez
wyszukiwarki i trwale usuwane.
 Dążymy do pełnej przejrzystości w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i
udostępniania twoich danych osobowych.
Poniżej znajduje się nasza Polityka prywatności, która zawiera i wyjaśnia te zasady.
Jeśli masz nierozwiązany problem dotyczący prywatności lub wykorzystania danych, którego nie
rozwiązaliśmy w sposób zadowalający, skontaktuj się z naszym zewnętrznym usługodawcą
rozstrzygającym spory (nieodpłatnie) na stronie sowadyplomowa.pl

Kim jesteśmy i co obejmuje niniejsza Polityka prywatności
Cześć! Jesteśmy za tą stroną. Jesteśmy firmą Sowa Dyplomowa LP.
 Niniejsza Polityka prywatności dotyczy informacji, które zbieramy o Tobie, gdy używasz:
 Nasza strona internetowa – sowadyplomowa.pl;
 Inne produkty i usługi dostępne na lub za pośrednictwem naszych stron internetowych
(w tym ewentualne sprawdzenie plagiatu).
W ramach niniejszej Polityki prywatności będziemy odnosić się do naszej strony internetowej i
innych produktów i usług łącznie jako "Usługi".
Zobowiązujemy się chronić i szanować Twoją prywatność. Niniejsza Polityka prywatności
określa, w jaki sposób możemy wykorzystywać, przetwarzać i przechowywać twoje dane
osobowe. Jeżeli takie dane osobowe mogą bezpośrednio lub pośrednio odnosić się do Ciebie
jako osoby fizycznej, takie dane składają się na Twoje "Dane Osobowe" i będą przez nas
chronione z zachowaniem ścisłej ścisłości. Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób zbieramy, używamy
i udostępniamy informacje o Tobie, wraz z wyborami, które masz w odniesieniu do tych
informacji.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami.

Jak możemy uzyskać Twoje dane

Możemy uzyskać te informacje od Ciebie lub naszych partnerów, poprzez umowy lub inne
ustalenia prawne, które masz z nami lub naszymi partnerami w naszym imieniu, w celu
wywiązania się z zobowiązań umownych / prawnych. Twoja zgoda i zgoda może zostać
odebrana bezpośrednio przez nas lub możemy otrzymać Twoje dane osobowe od stron trzecich,
którym wyraziłeś zgodę na przekazanie nam tych informacji.

Informacje, które zbieramy o Tobie
Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową lub społeczności członkowskie, możemy
automatycznie zbierać informacje o Tobie, na przykład:
 Informacje techniczne
 Adresy IP
 Informacje o typie urządzenia, z którego łączysz się z naszą witryną
 Jak wchodzisz w interakcję z naszą witryną.
Aby uzyskać więcej informacji przeczytaj naszą Politykę plików cookie.
Tutaj znajdziesz typy danych osobowych, które zbieramy, oraz cele ich przetwarzania.

# Typy danych osobowych Cele, dla których zbieramy Twoje dane
1 Kraj użytkownika


weryfikacja użytkownika



zapobieganie nieuczciwemu użyciu i odsprzedaży kont użytkowników



skutki podatkowe, VAT

2 Adres e-mail użytkownika


główny kontakt komunikacji z Użytkownikiem



dostarczyć materiały marketingowe i promocyjne

3 Nazwa użytkownika i nazwisko


weryfikacja użytkownika



dla faktur, faktur i podatków



zapobieganie nieuczciwemu użyciu i odsprzedaży kont użytkowników

4 Numer telefonu


weryfikacja użytkownika



kontakt natychmiastowej komunikacji z Użytkownikiem



obsługa klienta

5 Miasto / województwo / kod pocztowy / adres


informacje rozliczeniowe dla faktur

Dlaczego gromadzimy dane osobowe?

 Zbieramy informacje z kilku lub wszystkich następujących powodów:
 Świadczenie usług po zamówieniu jednej z naszych usług za pośrednictwem strony
internetowej;
 Aby dostarczyć informacji o produktach lub usługach, które wykazały zainteresowanie
zakupem w rozsądnym czasie po tym, jeśli już jesteś klientem;
 Dostarczenie informacji o produktach lub usługach zakupionych u nas lub powiązanych
produktach lub usługach;
 Aby świadczyć usługi na podstawie umowy;
 Ze względów prawnych, na przykład, jeśli zawarłeś z nami umowę;
 Aby przekazać informacje o naszych produktach i usługach, jeśli wyraziłeś zgodę na ich
otrzymywanie.

Podstawy zbierania informacji od ciebie
Możemy zbierać informacje od ciebie, gdy mamy powód (dozwolony przez prawo lub na
podstawie umowy) do zbierania informacji lub gdy wyraziłeś na to zgodę w określonym celu
(np. Dostarczanie usług lub newsletter).

Podstawa prawna do przetwarzania Twoich danych osobowych
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ:
 Mamy umowę z tobą;
 Dałeś nam pozwolenie, aby to zrobić;
 Musimy świadczyć Ci usługi, ponieważ je zamówiłeś;
 Poprosiłeś nas, abyśmy to zrobili;
 Aby zachować zgodność z prawem.
Wszystkie te powody są powodem, dla którego możemy legalnie przetwarzać informacje o
Tobie.

Sposoby udzielania informacji
Możesz przekazać nam informacje o Tobie za Twoją zgodą, na przykład:
 Wypełniając formularz lub wysyłając nam e-mail;
 Publikując zamówienie na stronie internetowej;
 Publikowanie recenzji i informacji zwrotnych na stronie internetowej;
 Kontakt z nami za pośrednictwem naszych numerów telefonów.
Informacje te mogą być osobiste, finansowe, edukacyjne lub związane z Twoim zamówieniem.
Możesz podać nam informacje z powodów prawnych, takich jak zawarcie z nami umowy, przy
zakupie usług od nas.

Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł
Możemy otrzymywać informacje o Tobie, jeśli korzystasz z innych stron, które obsługujemy,
wszelkich innych usług, które świadczymy, lub od naszych partnerów biznesowych
uprawnionych do zbierania informacji w naszym imieniu.
Współpracujemy również z podmiotami zewnętrznymi (w tym na przykład z partnerami
biznesowymi, podwykonawcami usług technicznych, płatności i dostawy, sieciami reklamowymi,
dostawcami usług analitycznych, agencjami informacji o wyszukiwaniu, agencjami informacji
kredytowej, agencjami sprawdzania tożsamości) i możemy otrzymywać informacje o Tobie. z
nich w ramach usługi, którą świadczymy, lub z innych powodów prawnych.
Pliki. Możemy gromadzić i przechowywać pliki, które przesyłasz, pobierasz lub uzyskujesz
dostęp za pośrednictwem Witryny. Nie udostępniaj nam plików, których nie możesz używać. Nie
przesyłaj ani nie udostępniaj nam plików zawierających Twoje dane osobowe lub dane osobowe
stron trzecich bez pozwolenia. Nie możemy zagwarantować, że takie dane osobowe zostaną
zabezpieczone.

Z kim możemy udostępnić twoje informacje?
Możemy udostępniać twoje dane osobowe stronom trzecim, albo dlatego, że wyraziłeś zgodę,
abyśmy to zrobili lub z innych powodów prawnych. Na przykład możemy udostępnić Twoje
dane osobowe:

 Nasi pracownicy marketingowi dostarczają materiały promocyjne po rejestracji na naszej
stronie internetowej;
 Nasze spółki należące do grupy kapitałowej, czyli nasze spółki zależne lub nasza
ostateczna spółka holdingowa i jej spółki zależne, zgodnie z definicją zawartą w sekcji
1159 brytyjskiej ustawy o spółkach z 2006 r .;
 Podwykonawcy i osoby trzecie w celu wykonania umowy, którą posiadamy z nimi lub
którą przechowujemy razem z Państwem;
 Ze stronami trzecimi, ponieważ wyraziłeś zgodę;
 Z podmiotami trzecimi, które świadczą nam usługi, ponieważ zakupili Państwo towary
lub usługi.

Inne powody, dla których możemy udostępniać twoje dane osobowe
stronie trzeciej
Jeżeli One Freelance Limited lub zasadniczo wszystkie jej aktywa zostaną nabyte przez osobę
trzecią, dane osobowe będące w posiadaniu jej dotyczące klientów będą jednym z przekazanych
aktywów spółki.
Ponadto udostępnimy Twoje dane osobowe stronom trzecim z następujących powodów:

 Jeśli musimy przestrzegać zobowiązania prawnego;
 Jeśli jest to prawnie wymagane przez agencję rządową;
 W celu egzekwowania lub stosowania naszych Warunków korzystania z Witryny lub
innych umów;
 Aby chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo One Freelance Limited, naszych
klientów lub innych osób;
 Jeśli wymiana informacji z osobami trzecimi ma na celu zapobieganie oszustwom lub
zmniejszenie naszego ryzyka kredytowego.

Zagregowane lub anonimowe dane
Od czasu do czasu możemy dostarczać stronom trzecim dane, które zostały zagregowane lub
zanonimizowane.
Oznacza to, że dane osobowe, które można wykorzystać do identyfikacji użytkownika, zostały
usunięte z danych. Dane przekazywane stronom trzecim w ten sposób nie są danymi osobowymi
i są jedynie danymi statystycznymi lub podobnymi danymi; jednak zachowujesz prawo do
sprzeciwu.

Gdzie przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe
Przeważnie przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe w UE / Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub w USA ("EEA"). Akceptując niniejszą Politykę prywatności, dajesz nam prawo
do przechowywania Twoich danych osobowych w innych państwach, jeśli posiadamy serwery
lub magazyny poza EEA. Zapewniamy, że wszystkie twoje dane są szyfrowane w bezpieczny
sposób i żadne osoby nieuprawnione nie mają do nich dostępu.

Oto kilka przykładów powodów, dla których Twoje dane mogą być
przetwarzane poza EOG:
 Realizacja zamówienia;
 Przetwarzanie płatności;
 Usługi pomocy technicznej.

Jeżeli Twoje dane osobowe nie mogą być przetwarzane w EEA, będziemy:
 Przestrzegaj wszystkich zasad ochrony danych;
 W miarę możliwości wybierz kraj, który znajduje się na liście krajów UE, które zapewniają
odpowiednią ochronę praw i wolności osób, których dane dotyczą;
 Jeśli przeniesienie nastąpi do Stanów Zjednoczonych Ameryki, podejmiemy uzasadnione
starania, aby upewnić się, że uczestniczą one w programie Tarczy Prywatności;
 Upewnij się, że oceniliśmy odpowiedniość zabezpieczeń we wszystkich innych
przypadkach.

Dostęp do danych osobowych za pomocą hasła

Jeżeli daliśmy ci (lub jeśli wybrałeś) hasło, które umożliwia ci dostęp do pewnych części naszej
strony, jesteś odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy, aby nikomu nie
udostępniać hasła.

Przesyłanie i przechowywanie danych osobowych
Niestety transmisja informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczna. Nie możemy
zagwarantować bezpieczeństwa twoich danych podczas ich przesyłania i przechowywania,
jednak użyjemy najlepszej praktyki, aby zapewnić, że twoje dane są szyfrowane zgodnie ze
standardem wymaganym w RODO, aby chronić twoje dane osobowe.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
Nie przechowamy danych osobowych dłużej niż jest to wymagane.
Będziemy przechowywać twoje dane osobowe:
 Tak długo, jak wymaga tego prawo;
 Dopóki nie będziemy mieli ważnego powodu, aby go zatrzymać;
 Dopóki nie poprosisz nas o zaprzestanie używania lub usunięcie go.
Możemy zachować wystarczającą ilość danych osobowych Użytkownika, aby zapewnić, że
spełniamy Państwa żądania, aby nie wykorzystywać Państwa danych osobowych lub nie
naruszać Państwa prawa do usunięcia. Na przykład, musimy zachować twoją prośbę o usunięcie,
nawet jeśli zawiera ona Twoje dane osobowe do czasu, kiedy przestaniesz być naszym klientem,
lub dla celów podatkowych itp.
Jeśli masz pytania dotyczące naszych zasad przechowywania danych, możemy dostarczyć Ci
kopię. Prosimy o kontakt: info@sowadyplomowa.pl

Jeśli zdecydujesz się nie podawać nam swoich danych osobowych
Jeśli Dane osobowe są niezbędne do świadczenia usług na podstawie umowy między Tobą a
One Freelance Limited, będziemy musieli odmówić zawarcia tej umowy lub świadczenia usług,
zanim podasz nam swoje dane osobowe.

Twoje prawa
Szanujemy Twoje prawa do danych osobowych.
Poniżej znajdują się prawa, które masz na mocy prawa i co robimy, aby chronić te prawa:

Prawo prawne. Co robimy, aby chronić twoje prawa
Prawo do otrzymania informacji. Publikujemy niniejszą Politykę prywatności, aby informować
Cię o tym, co robimy z Twoimi danymi osobowymi. Dokładamy wszelkich starań, aby zachować
przejrzystość w zakresie wykorzystywania danych. Odpowiemy również na wszystkie Twoje
pytania dotyczące niniejszej Polityki na adres dpo@onefreelance.co.uk

Prawo dostępu. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych. Skontaktuj się z naszym
inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@onefreelance.co.uk, jeśli chcesz uzyskać dostęp
do danych osobowych, które posiadamy o Tobie.
Prawo do sprostowania. Jeśli informacje, które posiadamy o Tobie są niedokładne lub
niekompletne, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie. Jeśli dane te zostały przekazane
stronie trzeciej za Twoją zgodą lub z przyczyn prawnych, wówczas musimy również poprosić ich
o poprawienie danych. Skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych, jeśli potrzebujesz,
abyśmy poprawili Twoje dane: dpo@onefreelance.co.uk
Prawo do wymazania. To jest czasami nazywane "prawem do bycia zapomnianym". Jeśli chcesz,
abyśmy usunęli wszystkie Twoje dane osobowe i nie mamy żadnych prawnych powodów, aby
kontynuować przetwarzanie i przechowywanie, prosimy o kontakt z naszym inspektorem
ochrony danych: dpo@onefreelance.co.uk
Prawo do ograniczenia przetwarzania. Masz prawo poprosić nas o ograniczenie sposobu
przetwarzania danych. Oznacza to, że możemy przechowywać dane, ale nie możemy ich dalej
przetwarzać. Mamy wystarczającą ilość danych, aby upewnić się, że szanujemy Twoją prośbę w
przyszłości. Jeśli chcesz ograniczyć przetwarzanie Twoich danych, skontaktuj się z naszym
Biurem Ochrony Danych: dpo@onefreelance.co.uk
Prawo do przenoszenia danych. Musimy umożliwić ci odzyskanie i ponowne wykorzystanie
Twoich danych osobowych do własnych celów w ramach usług w bezpieczny sposób, bez
wpływu na użyteczność twoich danych. Skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych,
jeśli chcesz uzyskać informacje na temat przenoszenia danych w inne miejsce:
dpo@onefreelance.co.uk. To prawo dotyczy tylko danych osobowych, które przekazałeś nam
jako administrator danych. Dane muszą być przechowywane przez nas za zgodą lub w celu
wykonania umowy.
Prawo do sprzeciw. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych, nawet jeśli jest to
oparte na naszych uzasadnionych interesach, wykonywaniu władzy publicznej, marketingu
bezpośrednim (w tym agregacji danych) i przetwarzaniu dla bezcelowych statystyk. Jeśli chcesz
zgłosić sprzeciw, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych: dpo@onefreelance.co.uk
Prawo do wycofania zgody. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, ale zmieniłeś zdanie
w późniejszym czasie, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie i musimy
przerwać przetwarzanie Twoich danych. Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę, skontaktuj się z
naszym inspektorem ochrony danych: dpo@onefreelance.co.uk
Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru. Masz prawo złożyć skargę, jeśli uważasz, że nie
odpowiedzieliśmy na twoje prośby o rozwiązanie problemu. Możesz znaleźć te dant kontaktowe
tutaj: sowadyplomowa.pl

Linki do innych stron internetowych
Od czasu do czasu nasza witryna może zawierać linki do stron internetowych naszych sieci
partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. Jeśli podasz link do którejkolwiek
z tych witryn, pamiętaj, że te witryny mogą mieć własne informacje o prywatności i nie

ponosimy żadnej odpowiedzialności za takie powiadomienia. Prosimy o sprawdzenie tych
informacji, jeśli są one dostępne, przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych do tych
stron. Linki do innych stron internetowych
Od czasu do czasu nasza witryna może zawierać linki do stron internetowych naszych sieci
partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. Jeśli podasz link do którejkolwiek
z tych witryn, pamiętaj, że te witryny mogą mieć własne informacje o prywatności i nie
ponosimy żadnej odpowiedzialności za takie powiadomienia. Prosimy o sprawdzenie tych
informacji, jeśli są one dostępne, przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych do tych
stron.

Ograniczenia wiekowe
W zakresie zabronionym przez obowiązujące prawo, nie zezwalamy na korzystanie z naszych
Usług i stron internetowych przez osoby poniżej 16 roku życia. Jeśli dowiesz się, że każda osoba
poniżej 16 roku życia bezprawnie przekazała nam dane osobowe, skontaktuj się z nami, a my
podejmiemy kroki w celu usunięcia takich informacji.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Przepisy, regulacje i
standardy branżowe ewoluują, co może spowodować konieczność wprowadzenia tych zmian lub
możemy wprowadzić zmiany w naszej działalności. Prześlemy zmiany na tę stronę i zachęci Cię
do zapoznania się z nimi, aby być na bieżąco. Jeśli wprowadzamy zmiany, które w istotny
sposób zmieniają twoje prawa do prywatności, udostępnimy dodatkowe powiadomienie, takie
jak e-mail lub za pośrednictwem witryny. Jeśli nie zgadzasz się ze zmianami niniejszej Polityki
prywatności, należy dezaktywować swoje konto.

Jak możesz do nas dotrzeć?
Web - www.sowadyplomowa.pl
E-mail - info@sowadyplomowa.com
Skype - live:sowa.dyplomowa
Phone - +48 (22) 21 999 08

