PRIVACY POLICY

1. The controller of personal data is Efigence S.A. with its registered office in Warsaw (02-583), ul.
Wołoska 9a, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by
the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the
National Court Register under number KRS: 0000495808, NIP: 5213018541 (hereinafter the
Controller).
2. The Controller can be contacted:
a) in writing, at the mailing address: Efigence S.A., ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa;
b) at the following e-mail address: contact@efigence.com
c) by telephone on +22 380 13 13.
3. The Controller has appointed a Data Protection Officer, who may be contacted:
a) in writing, at a mailing address: Efigence S.A., ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa (with an
annotation " Inspektor Ochrony Danych");
b) by e-mail: odo@efigence.com;
c) by telephone on +48 534 168 003.
4. Personal data of Users are processed in order to perform and on the basis of the Agreement
concluded by the User with Efigence - under Article 6(1)(b) of the GDPR, as well as on the basis
of the consent granted by the User (under Article 6(1)(a) of the GDPR).
5. Users' personal data may be disclosed to the following categories of entities: subcontractors,
i.e. entities whose Services are used by the Controller to process them.
6. Users' personal data are processed until the end of the statute of limitations for potential claims
under the Agreement. Data processed on the basis of consent are processed until the
withdrawal of consent, but not longer than the statute of limitations for potential claims arising
from the Agreement.
7. In the event of a complaint being filed by a given User, the Controller processes the following
personal data of that User:
a) name and surname,
b) e-mail address.
The Controller also processes the Users' IP addresses, which are necessary for the provision of
the Service by electronic means.
8. The User shall have the right to:
a) access their data and to receive a copy thereof,
b) rectify (correct) their data,
c) erase data,
d) limit the processing of data,
e) to object to the processing,
f) data portability.
In order to exercise your rights, we ask you to make a request using the contact details given
above.
9. At any time, the User has the right to withdraw the consent to the processing of personal data
which the Controller processes on the basis of the User's consent. Withdrawal of consent shall
not affect the lawfulness of processing carried out on the basis of consent prior to its
withdrawal.
10. The User shall have the right to lodge a complaint with the supervisory authority. If the User
considers that the Controller is processing the data illegally, he/she may lodge a complaint with
the President of the Office for the Protection of Personal Data.
11. Providing data by the User is a condition for processing the complaint and sending a response
to the complaint.
12. Provision by the User data other than name, surname, e-mail address and IP address is
voluntary. The Controller processes such data for the purposes of advertising, market research,

as well as surveying Users' behaviours and preferences, with the results of such research used
to improve the quality of the Services provided by the Controller.

COOKIES POLICY

Our Website uses cookies.
Cookies are computer data, in particular small text files, which are sent by our server to your device
during your visit to our Service, recorded on your device and stored there for later use. Therefore,
cookies enable us to identify your device when you return to our Service.
Cookies are intended for the use of the Service pages, as well as for the analysis of settings and activities
concerning the website you visit, for example. Cookies usually contain the name of the website they
come from, the length of time they are stored on your device and a unique number.
We use the following types of cookies in our Service:
a) temporary cookies that are stored on your device until you leave the website or turn off the software
(web browser).
b) permanent cookies, which are stored in your device for the time specified in the parameters of the
cookies (maximum two years) or until they are removed by you.
We process the data concerning your use of our Service, which we obtain through cookies, on the basis
of your consent.
Google Analytics
Our Service implements the Google Analytics service provided by Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway Mountain View, CA 94043, USA (hereinafter: "Google Analytics").

Google Analytics uses cookies which collect the following information about:
a) the type of web browser used;
b) version of the web browser;
c) the operating system you are using;
d) your abridged IP address;
e) the domain for which they collect data;
f) identification of a unique User;
g) the beginning and end of the session;
h) the place where the traffic comes from, i.e. the previously visited website;
i) the number and timing of previous visits,
We use the Google Analytics function which enables us to anonymize your IP address before it is stored
or processed, including prior to analysing the user’s web conduct. Your IP address is usually truncated
within the European Union/EEA and only transferred to a Google server in the USA in this form.
We will not combine information about you with your other personal information.
We use the collected data for analytical purposes, including building anonymous statistics on visits to
our websites, thanks to which we examine how users use our Service, which allows us to optimise our
Service.

You can prevent the data collected about your use of the website from being transferred to Google and
processed by Google by downloading and installing the following browser plug-in available on the
website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
You can also deactivate the storage of cookies by Google in your browser settings or prevent the
processing of your data by switching on "Opt-Out". This will result in the installation of "Opt-Out", which
prevents your data from being saved on this website.
You can find Google's privacy policy at the following address: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Cookies settings:
You can view and change the settings for cookies yourself at any time by setting the conditions for
storing them or accessing your device.

You can change the settings using the settings of your web browser. These settings can be changed in
particular in such a way as to block or limit the automatic support of cookies on your device, e.g. so that
no cookies are stored or only specific cookies can be saved.
You can also delete cookies that have already been saved by your browser at any time. Detailed
information about the possibilities and ways of handling cookies are available in the settings of the
software (web browser).
Limiting the use of cookies or their blocking may, however, affect some of the functionalities available
on the website of the Service, including limitations during the use of the Service (full use of some
features of our Service may be impossible).

………………..

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych jest spółka Efigence S.A. z siedzibą w Warszawie (02-583),
ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000495808, NIP: 5213018541 (dalej:
Administrator).
2. Z Administratorem można kontaktować się:
d) pisemnie, pod adresem korespondencyjnym: Efigence S.A., ul. Wołoska 9a, 02-583
Warszawa;
e) pod adresem poczty elektronicznej: contact@efigence.com;
f) telefonicznie, pod numerem telefonu: +22 380 13 13.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
a) pisemnie, pod adresem korespondencyjnym: Efigence S.A., ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa
(z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”);
b) pod adresem poczty elektronicznej: odo@efigence.com;
c) telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 534 168 003.

4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu wykonania i na podstawie zawartej przez
Użytkownika z Efigence Umowy – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także na podstawie
udzielonej przez Użytkownika zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:
podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Usług Administrator korzysta przy ich
przetwarzaniu.
6. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są do końca okresu przedawnienia potencjalnych
roszczeń z Umowy. Dane przetwarzane w oparciu o zgodę przetwarzane są do momentu
wycofania zgody, ale nie dłużej niż do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Umowy.
7. W przypadku złożenia reklamacji, przez danego Użytkownika, Administrator przetwarza
następujące dane osobowe tego Użytkowników:
a) imię i nazwisko,
b) adres poczty elektronicznej.
Administrator przetwarza także adresy IP Użytkowników, które to dane są niezbędne do
świadczenia Usługi drogą elektroniczną.
8. Użytkownikowi przysługuje:
a) prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do przenoszenia danych.
W celu wykonania swoich praw, prosimy o skierowanie żądania, wykorzystując powyżej podane
dane kontaktowe.
9. W każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych,
które Administrator przetwarza na podstawie zgody Użytkownika. Cofnięcie zgody nie będzie
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli
Użytkownik uważa, że Administrator przetwarza dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej
sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie przez Użytkownika danych jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji i przesłania
odpowiedzi na reklamacje.
12. Podanie przez Użytkownika innych danych niż imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, oraz
adres IP jest dobrowolne. Dane te Administrator przetwarza wówczas dla celów reklamy,
badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych
badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych przez Administratora.

POLITYKA COOKIES

Nasz Serwis korzysta z cookies.
Cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które w
ramach Twojej wizyty na naszym Serwisie są przesyłane przez nasz serwer do Twojego urządzenia,
zapisywane na Twoim urządzeniu i przechowywane tam do późniejszego wykorzystania. Cookies
umożliwią zatem identyfikację Twojego urządzenia, kiedy ponownie odwiedzisz nasz Serwis.
Cookies przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu, jak również służą nam np. do
analizy ustawień i aktywności dotyczącej odwiedzanej przez Ciebie strony internetowej. Cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na

urządzeniu oraz unikalny numer.
W ramach naszego Serwisu stosujemy są następujące rodzaje cookies:
c) tymczasowe cookies, które są przechowywane w Twoim urządzeniu do czasu opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
d) trwałe cookies, które są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach
cookies (maksymalnie dwa lata) lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
Dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszego Serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem
cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.
Google Analytics
Na naszym Serwisie zaimplementowana jest usługa analityczna Google Analytics świadczona przez
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (zwana dalej: „Google
Analytics”).

Google Analytics stosuje cookies, które gromadzą następujące informacje o:
j) typie używanej przeglądarki internetowej;
k) wersji przeglądarki internetowej;
l) używanego przez Ciebie system operacyjny;
m) Twojego skróconego adresu IP;
n) domenie dla jakiej zbierają dane;
o) identyfikacji unikalnego Użytkownika;
p) początku i końcu sesji;
q) miejscu, z którego przychodzi ruch, czyli poprzednio odwiedzonej stronie;
r) liczbie i czasie poprzednich wizyt,
Korzystamy z funkcji Google Analytics, która umożliwia zanonimizowanie Twojego adres IP przed
zapisaniem lub przetwarzaniem, w tym przed analizą zachowania użytkownika w sieci. Twój adres IP jest
z reguły skracany na terenie Unii Europejskiej / EOG i dopiero w tej formie przekazywany do serwera
Google w USA.
Dotyczących Ciebie informacji nie będziemy łączyć z Twoimi innymi danymi osobowymi.
Zgromadzone dane wykorzystujemy w celach analitycznych, w tym w celach budowania anonimowych
statystyk odwiedzin naszych stron internetowych, dzięki którym badamy, w jaki sposób użytkownicy
korzystają z naszego Serwisu, co umożliwia zoptymalizowanie naszego Serwisu.
Możesz zapobiec przekazywaniu pozyskanych danych dotyczących Twojego korzystania ze strony
internetowej do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę
do przeglądarki dostępną pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
Możesz również samodzielnie wyłączyć zapisywanie cookies Google w ustawieniach swojej przeglądarki
lub uniemożliwić przetwarzanie swoich danych włączając „Opt-Out”. Spowoduje to zainstalowanie
„Opt-Out”, który zapobiega zapisywaniu Twoich danych na tej stronie internetowej.
Politykę
prywatności
Google
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

znajdziesz

pod

następującym

adresem:

Ustawienia dotyczące cookies:
Możesz samodzielnie i w każdym czasie zobaczyć i zmieniać ustawienia dotyczące cookies, określając
warunki ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu do Twojego urządzenia.

Zmiany ustawień możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą
zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować albo ograniczyć automatyczną
obsługę cookies na Twoim urządzeniu, np. aby nie były zapisywane żadne cookies albo było możliwe
zapisywanie tylko określonych cookies.
W dowolnym momencie możesz również usunąć cookies, które już zostały zapisane przez Twoją
przeglądarkę. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania cookies bądź ich zablokowanie może jednak w wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu, w tym może dojść do ograniczeń w
trakcie korzystania z serwisu (korzystanie z niektórych funkcji naszego serwisu może okazać się
niemożliwe w pełnym zakresie).

