POLITYKA PRYWATNOŚCI WSPÓŁADMINISTRATORÓW
PROFITIA Management Consultants Mazurowski i Wspólnicy Sp. J.,
BATNA Group Sp. z o. o. oraz BATNA Brokers Sp. z o. o.

I.

Definicje

1.

ADO, Administrator (danych osobowych) – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ
publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie
z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

2.

Dane osobowe – to wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do
zidentyfikowania osobą fizyczną. Osoba jest uznawana za osobę bezpośrednio lub
pośrednio identyfikowalną w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego
jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator
internetowy lub jeden bądź więcej czynników specyficznych dla fizycznej, fizjologicznej,
genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby
fizycznej.

3.

Przetwarzanie danych osobowych – to dowolna zautomatyzowana lub
niezautomatyzowana operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych
osobowych lub w zestawach danych osobowych i obejmuje zbieranie, rejestrowanie,
organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptację lub zmianę,
wyszukiwanie, konsultacje, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisję,
rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównanie lub połączenie,
ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie danych osobowych.

4.

Zgoda osoby, której dane dotyczą – oznacza dowolne, dowolnie określone, konkretne,
świadome i jednoznaczne wskazanie osoby, której dane dotyczą, za pomocą
oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, wyrażającego zgodę na
przetwarzanie danych osobowych z nim związanych. Zgoda musi być udokumentowana
we właściwy sposób, aby ją udowodnić.

5.

Odbiorca – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot,
któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

6.

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,
zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik
korzysta ze stron internetowych Serwisu.

7.

Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane
ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem
Serwisu.

8.

Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora,
za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

9.

Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi
serwis internetowy, działającą(y) w domenie batnagroup.pl

10. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik
uzyskuje dostęp do Serwisu.
11. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami
prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II.

Ochrona danych osobowych

W celu wypełnienia wymagań wynikających z art. 13 Rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych są wspólnie spółki PROFITIA Management
Consultants Mazurowski i Wspólnicy Sp. J., BATNA Group Sp. z o. o. oraz BATNA Brokers
Sp. z o. o., związane porozumieniem o współadministracji (Współadministratorzy).
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz
korzystaniem z praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się
z Administratorem w następujący sposób:
1) pisemnie pod adresem: BATNA Group Sp. z o. o., Al. Niepodległości 58,
02-626 Warszawa
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej: ado@batnagroup.pl
3. Państwa dane osobowe mogą być gromadzone i przetwarzane przez Administratora
w następujących celach:
1) prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej oraz do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora
działalności gospodarczej;
2) wykonania zawartej z Administratorem umowy;
3) wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, m.in.

a) wystawianie faktur oraz innych dokumentów księgowych,
b) obsługi zgłoszeń reklamacyjnych,
c) prowadzenie akt osobowych;
4) niezbędnych do celów wynikających
realizowanych przez Administratora;
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5) realizacji procesów rekrutacyjnych;
6) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności w celu budowania
wizerunku Administratora, dbałość o dobro pracowników oraz realizacji celów
marketingowych.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu ustania okresu,
na jaki zostały powierzone lub wycofania zgody na ich przetwarzanie chyba, że przepisy
szczegółowe stanowią inaczej.
5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora,
przysługują Państwu następujące prawa:
1) dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO (chyba, że przepisy
szczególne stanowią inaczej);
4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na
podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.
2 RODO;
5) przenoszenia danych osobowych na podstawie art. 20 RODO;
6) wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych
osobowych;
7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące grupy podmiotów:
1) Podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów (np.
sądy i organy państwowe);
2) Biura informacji gospodarczej;
3) Pośredniczące w zawieraniu umów;
4) Świadczące usługi, m.in.:
a) z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek;

b) archiwizacyjne i drukarskie;
c) informatyczne;
d) finansowo-księgowe;
e) prawne i windykacyjne;
f) marketingowe;
g) a także partnerzy, współpracownicy i pracownicy Administratora.
5) Nabywcy wierzytelności.
7. Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane przez Administratora do
państw trzecich, jednakże mogą być one przekazywane w przypadkach, gdy ze względu na
zakres obowiązków ich przekazywanie poza obszar EOG jest niezbędne w celu
prawidłowego wykonywania zawartej z Administratorem Umowy (art. 49 ust.1 RODO).
8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże brak zgody na ich
przetwarzanie skutkować będzie brakiem możliwości świadczenia usług na Państwa rzecz.
III.

Przetwarzanie plików Cookies.

1. Rodzaje wykorzystywanych plików Cookies
1) Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń
Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub
oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie
wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu
Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas
przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2) Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu zakończeni asesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas
trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
z Urządzenia Użytkownika;
b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie
Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm
cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani
żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3) Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do
swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu
będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

2. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
1) Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a) Konfiguracji serwisu
 dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację
i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego
indywidualnych potrzeb;
 zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji
interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
z którego pochodzi Użytkownik;
b) Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika
w serwisie
 utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której
Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu
i hasła;
 poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu,
w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 optymalizacji i
Administratora;
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c) Zapamiętania lokalizacji użytkownika
 poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając
w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika
z uwzględnieniem jego lokalizacji.
d) Analiz i badań oraz audytu oglądalności
 tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości;
e) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
2) Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem
narzędzi analitycznych:
 Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA

b) prezentowania reklam dostosowanych do
z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

preferencji

Użytkownika

3. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez
Cookies
1) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące
plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez
pliki Cookies do Urządzenia 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 szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje
o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych
funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3) Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej Serwisu.

