
 

Polityka prywatności INDUSTRY-SUPPLIERS.PL   

 

Wersja obwiązującą od dnia 25 maja 2018 r  

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych 

osobowych zbieranych przez Administratora serwisu INDUSTRY-SUPPLIERS.PL  

 

1. Administrator  

1.1. Właścicielem i Administratorem serwisu INDUSTRY-SUPPLIERS.PL do czasu zakończenia procedur 

rejestracji fundacji, jest firma U2 Consulting Justyna Tumaszyk. Administratorem danych osobowych 

pozyskanych i/lub przetwarzanych w ramach działalności serwisu industry-suppliers.pl jest firma U2 

Consulting Justyna Tumaszyk, z siedzibą zgodną z ewidencja CEiDG. Email: biuro[@]u2consulting.pl  

1.2. W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi proszę kontaktować się z nami za pomocą 

poczty elektronicznej: biuro[@]u2consulting.pl lub poczty tradycyjnej  

 

2. Cel przetwarzania danych osobowych  

2.1. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu: wykonania umowy, świadczenia usługi 

prowadzenia konta dostępowego w serwisie qualityforum.pl, wykonania pozostałych umów, które z 

nami zawierasz, prowadzenia procesu rekrutacyjnego, obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz, 

realizacji usługi newsletterowej, przeprowadzania kampanii informacyjnych, organizacji spotkań 

branżowych, organizacji konkursów i działań marketingowych związanych z produktami i usługami 

Administratora lub podmiotów trzecich, czy w celu obsługowym, rozumianym jako bieżące czynności 

związane z przetwarzaniem danych, które nie zmierzają do zawarcia umowy  

2.2. W naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików 

cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez 

zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików 

cookies. 

2.3. Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści witryn internetowych 

Administratora do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów 

statystycznych i udoskonalenia usług Administratora.  

2.4. Administrator w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe 

podmiotom współpracującym z nim przy realizacji celu przetwarzania (np. służbom IT, 

podwykonawcom zamówionych usług i podmiotom współpracującym przy budowie stron www, 

komunikacji i Public Relations, realizacji wydarzeń, czy realizacji kampanii w internecie).  

 

3. Okres przechowywania danych.  

3.1. Dane osobowe przetwarzane są w okresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania nie 

dłuższym niż okres w jakim Administrator zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji 

związanej z jego realizacją, lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub wyrażenia 

sprzeciwu co do przetwarzania danych przez Administratora lub do czasu zakończenia korzystania z 

usług Administratora.  

4. Podstawa prawna i podanie danych osobowych do przetwarzania  

4.1. W odniesieniu do zakresu przetwarzania danych osobowych, Twoje dane będą przetwarzane na 

podstawie art. 6 ust. 1 RODO  

4.2. Podanie danych w celu realizacji usług lub sprzedaży produktów oraz rozpatrywania reklamacji 

lub innych roszczeń jest niezbędne do świadczenia tych usług i realizacji sprzedaży czy rozpatrzenia 

reklamacji. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona lub sprzedaż nie 



będzie mogła zostać przeprowadzona a reklamacja nie będzie mogła zostać przyjęta.  

4.3. W przypadku konkursów - podanie danych jest niezbędne w celu przeprowadzenia konkursu. W 

razie niepodania tych danych nie jest możliwy udział w konkursie. 

4.4. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze 

stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies 

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. 

 

5. Przekazywanie danych do podmiotów trzecich.  

5.1. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty 

przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami 

Administratora.  

5.2. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na 

podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na 

odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).  

5.3. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym.  

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.  

6.1. Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych 

osobowych: 

• prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,  

• prawo żądania sprostowania danych  

• prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych  

• prawo do usunięcia danych,  

• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych do ustalonego celu, jednakże z zastrzeżeniem, iż 

przetwarzanie danych zostanie zakończone po zrealizowaniu umowy lub zakończeniu czynności 

związanych z celem do jakiego te dane zostały przekazane,  

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,  

 

6.2. W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej 

usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych 

praw:  

• prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody 

nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem,  

• prawo do przenoszenia danych osobowych, na zasadach, w zakresie oraz w sytuacjach określonych 

w art. 15 – 22 RODO. 

 

7. W jaki sposób użytkownicy Twojej witryny mogą wycofać swoją zgodę?  

7.1. Jeśli nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane, skontaktuj się z nami pod adresem: 

biuro[@]u2consulting.pl lub poczty tradycyjnej.  

8. Informacja o „cookies”.  

8.1. Korzystając z Serwisów Administratora pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie 

zadecydujesz inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje 

zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Serwisy Administratora wykorzystywane w 

celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o 

regionie, z którego następuje połączenie). Twoja przeglądarka internetowa może przechowywać pliki 



tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego komputera.  

8.2. Serwisy Administratora przechowują pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:  

• lepszego dopasowania Serwisów do potrzeb użytkowników;  

• tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców;  

• tworzenia ankiet internetowych 

 

8.3. Istnieje możliwość takiego skonfigurowania Twojej przeglądarki internetowej, która spowoduje, 

że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym 

Twojego komputera. Pamiętaj, że efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z 

niektórych funkcji Serwisu Administratora.  

8.4. Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod 

adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.  

9. Aktualizacje polityki prywatności  

9.1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, 

dlatego prosimy o jej częste przeglądanie. Zmiany i wyjaśnienia zaczną obowiązywać natychmiast po 

ich zamieszczeniu na stronie internetowej.  

10. Pozostałe informacje: wtyczki do serwisów społecznościowych.  

10.1. W Serwisach Administratora mogą być stosowane tzw. wtyczki społecznościowe do mediów 

społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Twitter, Pinterest. Za pomocą funkcjonalności 

udostępnianych przez te wtyczki możesz polecić poszczególne treści lub podzielić się nimi na danym 

Serwisie społecznościowym. Pamiętaj, że korzystając z tych wtyczek wymieniasz dane pomiędzy Tobą 

a danym portalem społecznościowym. Zachęcamy Cię do zapoznania się z regulaminami i politykami 

prywatności właścicieli tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej wtyczki. 

 

Administrator danych industry-suppliers.pl  

Dyrekcja U2 Consulting 

 

 

 

 


