POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

PRIVACY POLICY AND COOKIES

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”)
zawiera informacje na temat przetwarzania danych
osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem
z Platformy Renderro znajdującej się pod adresem
elektronicznym:
https://renderro.com
(dalej:
„Platforma”) oraz danych osobowych osób jedynie
przeglądających Platformę i niekorzystających z jej
funkcjonalności jako użytkownicy (dalej: „Goście”).

This Privacy Policy (hereinafter: „Policy”) includes
information related to processing Users’ personal
data in connection with using Renderro Platform
which web site is located at https://renderro.com
(hereinafter: „the Platform”) and personal data of
those users who are only browsing or scanning the
Platform, not using it for all practical purposes as
users (hereinafter: „Guest Users”).

Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie
zostały zdefiniowane inaczej w Polityce mają
znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia
usług chmurowych w ramach Platformy Renderro:

All terms written with capital letter, which have been
defined differently in Policy aquire their meaning
given in Regulations providing cloud services within
Renderro Platform:

Administrator danych osobowych i dane
kontaktowe

Personal Data Administrator and Contact Details

Administratorem danych osobowych Użytkowników
i Gości jest Renderro spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach (adres: ul.
Ignacego Mościckiego 1, 24-100 Puławy), wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000782690, NIP: 7162826202,
REGON: 383143139 (dalej: „Administrator”,
„Renderro” lub „my”).
We
wszystkich
sprawach
związanych
z
przetwarzaniem danych osobowych, w tym z
realizacją opisanych poniżej uprawnień, można
kontaktować się z nami drogą elektroniczną,
wysyłając e-mail pod adres: gdpr@renderro.com.

Personal data Administrator of all Users and Guest
Users is Renderro Limited Liability Company (Sp. Z
o.o.) based in Puławy (address: ul. Ignacego
Mościckiego 1, 24-100 Puławy), entered into the
Register of Entrepreneurs maintained by the District
Court Lublin-Wschód in Lublin based in Świdnik, 6th
Commercial Division of the National Court Register,
under entry No: 0000782690, NIP: 7162826202,
REGON: 383143139 (hereinafter: „Administrator”,
„Renderro” or „we”).

Środki ochrony danych osobowych

Means of personal data protection

Renderro stosuje nowoczesne zabezpieczenia
organizacyjne i techniczne, aby zapewnić
Użytkownikom i Gościom jak najlepszą ochronę ich
danych osobowych. Gwarantujemy, że dane
osobowe przetwarzane są przez nas zgodnie z
przepisami
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

Renderro uses modern organisational and technical
security system to assure Users and Guest Users the
best personal data protection. We guarantee that
personal data are processed by us in accordance
with the provisions of Regulation of the European
Parliament and Council (EU) 2016/679 of 27 April
2016 on the protection of individuals with regard to
the processing of personal data and on the free
movement of such data and repealing Directive
95/46/WE (General Data Protection Regulation)
(hereinafter: “GDPR”) on the protection of people of
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In all matters related to data processing including
execution of warranties attached below, feel free to
contact with us via given email: gdpr@renderro.com

rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej: 10th May 2018 on the protection of personal data
„RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie with other provisions of protection of personal data.
danych osobowych oraz innymi przepisami o
ochronie danych osobowych.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych Purposed and legal basis of processing personal
osobowych
data

Umożliwienie korzystania z Platformy lub
przeglądania jej wymaga przetwarzania przez
Renderro danych osobowych. Poniżej szczegółowo
opisujemy cele, w jakich przetwarzamy dane
osobowe Użytkowników i Gości, a także wskazujemy
podstawy prawne, na jakich oparte jest
przetwarzanie tych danych. Jeżeli nie zastrzeżono
inaczej, wskazany cel i podstawa dotyczą
przetwarzania danych osobowych zarówno
Użytkowników, jak i Gości.

Enabling the use of the Platform or only browsing
requires processing personal data by Renderro.
Purposes of the processing personal data of Users
and Guest Users are described (in details) below.
Legal basis which was used to support the processing
data process. Unless otherwise provided, the
indicated purpose and legal basis refer to both Users
and Guest Users.

Zawarcie i wykonanie Umowy zawartej z
Administratorem – w celu zawarcia i wykonania
Umowy Renderro przetwarza następujące dane
osobowe Użytkownika: adres e-mail, imię i nazwisko,
dane Użytkownika zapisane na koncie aplikacji lub
serwisu internetowego (w szczególności adres
email) - jeżeli Użytkownik wykorzystuje takie konto
do logowania się do Platformy, adres zamieszkania jeżeli Użytkownik dokona aktywacji metody
płatności, oraz firma i NIP (jeżeli Użytkownik korzysta
z Platformy jako przedsiębiorca). Podstawą prawną
przetwarzania ww. danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. b RODO, zgodnie z którym Administrator może
przetwarzać dane osobowe, jeśli jest to niezbędne
do wykonania umowy zawartej z osobą, której
dotyczą dane lub podjęcia działań w celu jej
zawarcia. Podanie ww. danych osobowych jest
dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia i
wykonania umowy usług chmurowych zawartej z
Administratorem
(niepodanie
ww.
danych
osobowych skutkować będzie niemożnością
zawarcia ww. umowy).

The conclusion and performance of the agreement
between Administrator - In purpose of conclusion
and performance the agreement Renderro proceeds
the following personal data: email address, name,
surname, User’s data registered on application’s
account or website’s account (especially email
address) – if the User uses such account for logging
in to the Platform, address- if the User makes the
method of payment activated, and the company and
NIP number (when the User uses Platform as a an
entrepreneur) Legal basis of processing personal
data mentioned above is Article 6.1(b) on Personal
Data Protection Regulation (PDPR) according which
personal data may be processed by Administrator if
it is necessary for the performance of the contract
between the person who is the data subject or
taking necessary actions to conclude the contract.
Personal data submission mentioned above is
voluntary, however necessary for the conclusion or
performance of a contract of cloud-based services
concluded between Administrator (failure to provide
data will affect that the conclusion of the mentioned
above contract shall be impossible).

Spełnianie obowiązków wynikających z prawa
podatkowego – aby spełnić wymagania ciążące na
nas z mocy przepisów prawa podatkowego,
przetwarzamy
następujące
dane
osobowe
Użytkowników: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
firma i NIP (jeżeli Użytkownik korzysta z Platformy
jako przedsiębiorca).

Fulfilling the obligations concerning tax regulations –
to fulfill obligations concerning tax regulations, we
are processing following Users’ personal data: name,
surname, residential address, company’s name and
NIP number (if the User exploits the Platform as an
entrepreneur).

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu
oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z
którym Administrator może przetwarzać dane
osobowe, jeżeli służy to wykonaniu obciążającego go
obowiązku prawnego, w tym przypadku obowiązków
wynikających z prawa podatkowego. Podanie ww.
danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne
w celu spełnienia przez Administratora ciążących na
nim obowiązków podatkowych.

Legal basis of processing personal data mentioned
above is Article 6.1(b) on Personal Data Protection
Regulation (PDPR) according which personal data
may be processed by Administrator if it is required
to perform incumbent legal obligation. Personal
data submission mentioned above is voluntary,
however necessary to fulfill legal obligations
incumbent on Administrator.

Wysyłka newslettera oraz kontakt przez formularz
kontaktowy – jeżeli Użytkownik lub Gość wyraził chęć
otrzymywania newslettera, będziemy przetwarzać
jego dane osobowe w postaci adresu e-mail,
natomiast w przypadku wysłania do nas wiadomości
przez formularz kontaktowy, przetwarzać będziemy
także informację w postaci podanego imienia.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
w powyższych celach jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
zgodnie z którym Administrator może przetwarzać
dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie
uzasadnionego interesu. W tym przypadku naszym
prawnie uzasadnionym interesem jest odpowiednio:
informowanie o bieżącej oraz planowanej
działalności
Renderro
(newsletter)
oraz
kontaktowanie się z osobami korzystającymi z naszej
strony internetowej (formularz kontaktowy).
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne,
lecz niezbędne w celu otrzymywania newslettera
(bez ww. danych osobowych wysyłka newslettera nie
będzie możliwa) lub skorzystania z formularza
kontaktowego (dane są konieczne, abyśmy mogli
odpowiedź na skierowaną do nas wiadomość).

Sending newsletter and contact form –if the User Or
Guest User subscribed our newsletter or Has agreed
to receive our newsletter we’ll be processing his
following personal data:email address, when it
comes to sending message to us via contact form,
we’ll be also processing another personal data,
which is name. Legal basis of processing personal
data mentioned above is Article 6.1(b) on Personal
Data Protection Regulation (PDPR) according which
personal data may be processed by Administrator in
order to execute his legitimate interest. In this case
our legitimate interest is as follows: informing about
current and planned Renderro’s activity (newsletter)
and remaining in contact with Users of our website
(contact form). Personal data submission mentioned
above is voluntary, however necessary to receive
newsletter (failure to provide data will affect that the
receiving of the mentioned above newsletter shall
be impossible) or using contact form (personal data
are necessary that we could answer to the message
you’ve sent to us)

Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną
danych osobowych (np. tworzenia odpowiednich
rejestrów) – aby spełniać obowiązki wynikające z
przepisów dot. przetwarzania danych osobowych,
przetwarzamy następujące informacje: imię i
nazwisko, adres e-mail. Przetwarzanie danych
osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6
ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym Administrator
może przetwarzać dane osobowe, jeżeli służy to
wykonaniu obciążającego go obowiązku prawnego,
w tym przypadku obowiązku realizacji uprawnień
wynikających z RODO. Podanie ww. danych
osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu
prawidłowej realizacji uprawnień wynikających z
RODO.

Fulfilling obligations related to personal data
protection (e.g. creating appropriate registers) – to
fulfill all obligations related to regulations regarding
personal data processing, we are processing
following information: name, surname, email
address. Legal basis of processing personal data
mentioned above is Article 6.1(b) on Personal Data
Protection Regulation (PDPR) according which
personal data may be processed by Administrator in
order to execute his legitimate interest, in this case
obligations caused by executing PDPR. Personal data
submission mentioned above is voluntary, however
necessary for the purpose of exercising the rights
attached to PDPR.

Działania związane z ewentualnymi roszczeniami (np.
ich ustalenie, dochodzenie lub obrona przed nimi) –
wskazane działania wymagają przetwarzania
następujących danych osobowych: imię i nazwisko,
adres e-mail, adres zamieszkania, oraz firma i NIP
(jeżeli Użytkownik korzysta z Platformy jako
przedsiębiorca). Dane te przetwarzamy na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym
Administrator może przetwarzać dane osobowe w
celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego
interesu, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w
związku z wykonywaniem Umowy. Podanie ww.
danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ww.
roszczeniami.

Activities related to possible claims (e.g. establishing,
investigating and protecting against them) –
Indicated activities require processing following
personal data: name, surname, email address,
company name and NIP number (if the User uses
Platform as an entrepreneur). Legal basis of
processing personal data mentioned above is Article
6.1(b) on Personal Data Protection Regulation
(PDPR) according which personal data may be
processed in order to execute his legitimate interest,
in this case establishing, investigating and protecting
against possible claims which may appear as a result
of performance of the contract. Personal data
submission mentioned above is voluntary, however
necessary for investigating and protecting against
possible claims.

Analiza aktywności Użytkowników i Gości na
Platformie – aby dokonywać analizy aktywności,
przetwarzamy następujące informacje: data i
godzina odwiedzin Platformy, numer IP urządzenia,
rodzaj
systemu
operacyjnego
urządzenia,
przybliżona
lokalizacja,
rodzaj
przeglądarki
internetowej wykorzystywanej do przeglądania
Platformy, czas spędzony na Platformie, odwiedzone
podstrony oraz działania podejmowane w ramach
Platformy. Przetwarzanie danych osobowych w tym
celu oparte jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
zgodnie z którym Administrator może przetwarzać
dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie
uzasadnionego interesu, w tym przypadku uzyskania
informacji o aktywności Użytkowników i Gości na
Platformie. Podanie ww. danych osobowych jest
dobrowolne, lecz niezbędne w celu uzyskania przez
Administratora informacji o aktywności na
Platformie.

Analise of Users’ and Guest Users’ activity –to
analyze activity we process the following personal
data: date and time of visiting, device’s IP number,
type of operating system, approximate location, type
of browser used for browning the Platform, visited
subpages and action taken within the Platform. Legal
basis of processing personal data mentioned above
is Article 6.1(b) on Personal Data Protection
Regulation (PDPR) according which personal data
may be processed in order to execute his legitimate
interest, in this case establishing, investigating and
protecting against possible claims which may appear
as a result of performance of the contract. Personal
data submission mentioned above is voluntary,
however necessary to gain information related to
Users’ activity on the Platform.

Profilowanie

Profiling

Niektóre z danych osobowych Użytkowników i Gości
poddawane są przez nas tzw. profilowaniu. Dotyczy
to danych w postaci: imienia i nazwiska, adresu email, adresu zamieszkania, oraz firmy i NIP (jeżeli
Użytkownik
korzysta
z
Platformy
jako
przedsiębiorca), a także informacji na temat
aktywności takich jak: data i godzina odwiedzin
Platformy, numer IP urządzenia, rodzaj systemu
operacyjnego urządzenia, przybliżona lokalizacja,
rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej
do przeglądania Platformy, czas spędzony na
Platformie, odwiedzone podstrony i działania

Some personal Users and Guest Users are asked to
give during profiling. It concerns such data as name,
surname, email address, residential address,
company name and NIP number (if the User uses
Platform as an entrepreneur) and information
related to Users’ activity, such as: date, time of
visiting the Platform, device’s IP number, type of
device’s operating system, estimated location, type
of the browser used for browsing the Platform, time
spent on the Platform, visited subsites and activities
taken within the Platform. Profiling data mentioned
above is based on analyzing preferences and

podejmowane w ramach Platformy. Profilowanie
ww. danych polega na analizie preferencji i
zachowania Użytkowników i Gości na Platformie w
celu stworzenia profili ww. osób dla celów
marketingowych oraz kierowania do nich
marketingu bezpośredniego (np. reklam w serwisie
społecznościowym Facebook), dopasowanego do
ich preferencji.

behaviors of Users and Guest Users on the Platform
to create profiles of mentioned above Users for
marketing purposes and to manage direct marketing
(advertisements on social media e.g. Facebook)
adjusted to their preferences.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
w powyższym celu oparte jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
zgodnie z którym Administrator może przetwarzać
dane osobowe w celu realizacji swoich prawnie
uzasadnionych interesów. W tym przypadku naszym
prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie
działań marketingowych dopasowanych do
preferencji ich odbiorców.

Legal basis of processing personal data mentioned
above is Article 6.1(b) on Personal Data Protection
Regulation (PDPR) according which personal data
may be processed in order to execute his legitimate
interest, in this case our legitimate interest is
conducting marketing and promotional efforts
adjusted to our recipients.

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne,
lecz niezbędne do realizacji ww. celów (niepodanie
ww. danych osobowych skutkować będzie
niemożnością zrealizowania ww. celów).

Personal data submission mentioned above is
voluntary, however necessary for purposes
mentioned above (failure to provide mentioned
above data will affect that those purposes shall be
impossible to fulfill).

Opisane powyżej działania nie będą wywoływały Described above activities will not affect any legal
żadnych
skutków
prawnych
ani consequences or influence significantly on Users’
istotnie wpływały na sytuację Użytkowników i Gości. and Guest Users’ situation.
Planowany
osobowych

okres

przechowywania

danych Planned storage periods for personal data

Okres przechowywania danych osobowych
uzależniony jest od celu i podstawy prawnej ich
przetwarzania. Poniżej wskazujemy planowane
terminy przechowywania oraz adekwatne kategorie
danych:

The storage period for personal data depends on the
purpose and legal basis of processing those data.
Below we indicate planned storage periods for
personal data along with adequate data categories.

przez okres obowiązywania Umowy będziemy For the duration of the contract, we will store
przechowywać dane osobowe przetwarzane w celu personal data processed in order to establish and
zawarcia i wykonania Umowy;
conclude the contract;
• przez okres 5 lat będziemy przechowywać
• within the period of 5 years we will store
dane osobowe przetwarzane w celu
personal data processed in order to fulfill
spełnienia
przez
Administratora
Administrator’s tax obligations;
obowiązków podatkowych;
• do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu
• until filing the effective opposition reaching
lub
osiągnięcia
celu
przetwarzania
goal of processing, personal data will be
przechowywane będą dane osobowe
stored in order to: send a newsletter,
przetwarzane
w
celu:
przesyłania
analyzing of activity on the Platform,
newslettera, analizy aktywności na
creating
profiles
for
marketing
Platformie, tworzenia profili dla celów
purposes(profiling),
managing
direct
marketingowych (profilowanie), kierowania
marketing to Users and Guest Users

•

do Użytkowników i Gości marketingu
bezpośredniego (np. reklam w serwisie
społecznościowym Facebook);
do czasu upływu terminów przedawnienia
roszczeń przechowywać będziemy dane
przetwarzane
w
celu
wypełnienia
obowiązków związanych z ochroną danych
osobowych oraz w celu ustalenia,
dochodzenia
lub
obrony
przed
roszczeniami.

•
Odbiorcy danych osobowych

(advertisements on social media e.g.
Facebook).
•

until the expire of the deadlines of claims,
we will be storing data processed in purpose
fulfilling obligations related to personal data
protection and in order to establishing,
investigating and to defend against claims.

•
Personal data recipients

Odbiorcami danych osobowych będą następujące Personal data recipients will be external parties
podmioty zewnętrzne współpracujące z Renderro:
collaborating with Renderro:
AWS/Amazon (dostawca usługi chmurowej);
AWS/Amazon (computing cloud service provider );
• firmy dostarczające narzędzia służące do
• Companies providing tools being used for
analizy aktywności na Platformie oraz
analyzing activity on the Platform and
kierowania marketingu bezpośredniego do
managing direct marketing to the Platform
osób korzystających z Platformy lub ją
Users and those who browse it (a.o. Goodle,
przeglądających (m.in. Google, Facebook,
Facebook, Hotjar, Linkedln).
Hotjar, LinkedIn);
• MailChimp (dostawca usługi Newslettera);
• MailChimp (Newsletter service provider);
• Genprox sp. z o.o. (firma świadcząca usługi
• Genprox limited liability company (company
księgowe).
providing accounting services).
Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane Besides, personal data may be further transmitted
również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli to public bodies or private parties, if such obligation
taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie arises from generally applicable law regulations.
obowiązujących przepisów prawa.
Przekazywanie danych osobowych do państwa Transferring personal data to third countries
trzeciego

W związku z korzystaniem przez Renderro z narzędzi With regard to using by Renderro web Google
takich jak Google Analytics, dane osobowe mogą być Analytics, personal data may be transferred to the
przekazywane do następujących państw trzecich:
following third countries:
•

•

Stanów Zjednoczonych Ameryki - na
podstawie
decyzji wykonawczej
(UE)
2016/1250 przyjętej na mocy dyrektywy
95/46/WE
Parlamentu
Europejskiego
i Rady, w sprawie adekwatności ochrony
zapewnianej przez Tarczę Prywatności UEUSA;
Chile, Singapuru oraz Tajwanu (Republiki
Chińskiej) - na podstawie klauzul umownych
zapewniających
odpowiedni
poziom
ochrony, zgodnych ze standardowymi
klauzulami umownymi określonymi w

•

The United States of America - under
decision adopted on the basis of
2016/1250/EU under Directive 95/46/WE of
the European Parliament and of the Council
adequacy of the protection provided by the
protection law of the EU USA.

•

Chile, Singapur and Tajwan (Republic of
China) – on the basis of a contractual clauses
providing adequate level of protection,
which shall comply with standard
contractual clauses set out in the

decyzji Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w
Commission’s decision of 2 February 2010
sprawie standardowych klauzul umownych
on standard contractual clauses for the
dotyczących
przekazywania
danych
transfer of personal data to processors
osobowych podmiotom przetwarzającym
established in third countries under
dane mającym siedzibę w krajach trzecich
Directive 95/46/EC of the European
na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu
Parliament and of the Council.
Europejskiego i Rady.
Możliwe jest uzyskanie od Administratora kopii There’s a possibility of acquiring copies of personal
danych przekazywanych do państwa trzeciego.
data transmitted to third country.
Uprawnienia

Entitlements

W związku z przetwarzaniem danych osobowych When it comes to processing personal data by
przez Renderro, Użytkownikom i Gościom Renderro, Users are granted the following rights:
przysługują następujące uprawnienia:
prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące
danej osoby są przetwarzane przez Administratora
oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo
dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest
darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć
opłatę;
• jeżeli przetwarzane dane staną się
nieaktualne lub niekompletne (lub w inny
sposób niepoprawne) osoba, której dane
dotyczą, ma prawo zażądać ich
sprostowania;
• prawo żądania usunięcia swoich danych
osobowych, np. gdy dane przestaną być
potrzebne Administratorowi do celów, o
których poinformował; kiedy skutecznie
zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie
danych (o ile Administrator nie ma prawa
przetwarzać danych na innej podstawie
prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby
niezgodnie z prawem; albo jeśli
konieczność usunięcia danych wynika z
ciążącego na Administratorze obowiązku
prawnego;
• w przypadku, gdy dane osobowe są
przetwarzane przez Administratora na
podstawie
udzielonej
zgody
na
przetwarzanie albo w celu wykonania
umowy z nim zawartej, osoba, której dane
dotyczą, ma prawo przenieść swoje dane
do innego administratora;
• w przypadku, gdy dane osobowe
przetwarzane są przez Administratora na
podstawie zgody udzielonej przez osobę,
której dane dotyczą, ma ona prawo cofnąć
tę zgodę w każdym momencie, jednak nie

A right to be informed what type of personal data
concerning the User will be processed by the
Administrator and the right to receive copies of
mentioned data (so-called a right of access). First
copy of data is free, though User may be charged for
next copies.
• If processed data become outdated or
incomplete (or otherwise incorrect) the
User those data concerns has a right of its
rectification.
•

A right of requiring of removal of the
personal data, e.g. when they are no longer
needed for Controller’s purposes Users
were informed; when consent on
processing personal data is validly
withdrawn (unless Controller has no right
to process the data on other legal basis); if
the data’s unlawfully processed; or if the
necessity of data removal is based on the
obligation that Controller holds.

•

in case when personal data are being
processed by Administrator on the basis of
the consent granted for processing, or in
order to perform the contract concluded
with him, the person who is the data
subject has a right to transfer all the
personal data to different Controller.
in case when personal data are being
processed by Administrator on the basis of
the consent granted for processing, or in
order to perform the contract concluded
with him, the person who is the data

•

będzie mieć to wpływu na legalność
przetwarzania danych w tym zakresie
dokonanego przed wycofaniem zgody;
•

•

•

jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że
przetwarzane
dane
osobowe
są
nieprawidłowe,
przetwarzanie
jest
niezgodne z prawem, lub Administrator nie
potrzebuje już określonych danych, może
ona zażądać także, aby przez określony,
potrzebny
czas
(np.
sprawdzenia
poprawności danych lub dochodzenia
roszczeń) Administrator nie dokonywał na
nich danych żadnych operacji, a jedynie je
przechowywał;
prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, których
podstawą przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes Administratora. W
razie skutecznego wniesienia sprzeciwu,
Administrator przestanie przetwarzać dane
osobowe w ww. celach;
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba
której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie
danych osobowych przez Administratora
narusza przepisy RODO.

•

subject has a right to withdraw this consent
at any given time; this withdrawal will not
affect the legality of a personal data
processing done prior to the withdrawal;
if the User who is the subject of data
considers that processed personal data are
inaccurate, processing is unlawful, or
Controller doesn’t need certain data, the
User may request that for a specified,
required time (for checking the accuracy of
data or investigating claims) Administrator
didn’t perform any operations on those
data, he was only storing those data;

•

a right to object to processing personal
data, which may be processed on the basis
of Administrator’s legitimate interest. In
case of raising effective objection,
Controller will stop processing personal
data in purposes mentioned above.

•

the right to lodge a complaint to the
President of the Data Protection Office
when a person, who is the data subject
considers that processing personal data
violates PDPR.

Pliki cookies

Cookies

Informacja
dotycząca
plików
cookies
wykorzystywanych w ramach Platformy znajduje się
tu:
https://storage.googleapis.com/renderromvp.appspot.com/legal/Cookies.pdf

Information regarding the usage of cookies on the
Platform
is
here:
https://storage.googleapis.com/renderromvp.appspot.com/legal/Cookies.pdf

Postanowienia końcowe

Final Provisions

Administrator ma prawo dokonywania zmian w Controller has a right to make changes in this Policy
niniejszej Polityce w trybie określonym w § 35 ust. 2- in the procedure described within given paragraphs,
5 Regulaminu.
starting with § 35.2 up to § 35.5 of the Terms of Use.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką, In matters not regulated by this Policy, applicable
stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o provisions of personal data protection shall apply.
ochronie danych osobowych.
Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 1 października This Policy is valid from 1 October 2020.
2020 r.

