
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem dla Wydawców
(https://app.linkhouse.co/storage/static-files/pl_publisher_rules.pdf), Regulaminem dla Reklamodawców
https://app.linkhouse.co/storage/static-files/pl_advertiser_rules.pdf) oraz Regulaminem Domen
(https://app.linkhouse.co/storage/static-files/pl_domains_terms.pdf) (dalej łącznie jako „Regulaminy”).
Definicje pojęć użytych w Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia
Regulaminu stosuje się odpowiednio do Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych
na administratora danych przez RODO, tj. Rozporządzenie 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).

Każdy kto korzysta z Platformy Linkhouse powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka
prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających z Platformy oraz
wykorzystania plików cookies wykorzystywanych związku z funkcjonowaniem Platformy.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.1 Administratorem danych osobowych jest Grupa KBR Chlewiński i Kozłowski S.K.A. z siedzibą w
Katowicach (40-008), ul. Warszawska 40/2A wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000940617, NIP: 6342871729, REGON: 3653108120 (dalej
„Usługodawca”).

1.2 Osoba, której dane dotyczą, w tym w szczególności Użytkownik może skontaktować się z
Usługodawcą, będącym administratorem danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres e-mail:
bok@linkhouse.co.

2. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę może dotyczyć w szczególności
następujących kategorii danych osobowych: i) imię; ii) nazwisko; iii) firma; iv) stanowisko; v)
miejsce zatrudnienia; vi) adres e-mail; vii) numer telefonu; viii) numer rachunku
bankowego; ix) numer NIP; x) numer REGON.

2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę może dotyczyć następujących kategorii
osób, których dane dotyczą: Użytkownicy, przedstawiciele (reprezentanci, pracownicy,
współpracownicy) Użytkowników.

2.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niewskazanie danych osobowych oznaczonych
jako obligatoryjne uniemożliwi m.in. zawarcie Umowy oraz świadczenie Usług.

2.4. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:

cel przetwarzania zakres danych podstawa prawna
przetwarzania

okres przetwarzania
danych

zapewnienie dostępu
do Platformy

adres IP Art. 6 ust. 1 lit. b RODO –
przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania
Umowy, której stroną jest
osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą,
przed zawarciem Umowy

do czasu przedawnienie
roszczeń związanych z
udostępnieniem Platformy
osoby, której dane
dotyczą

zawarcie umowy
pomiędzy
Usługodawcą a
Użytkownikiem

adres e-mail,
imię i nazwisko,
firma,
stanowisko,
numer NIP,
numer REGON,
telefon

art. 6 ust. 1 lit. b RODO –
jw.

do czasu przedawnienia
roszczeń związanych z
udostępnianiem Aplikacji
osobie, której dane
dotyczą w zakresie
możliwości logowania



umożliwienie
logowania oraz dostęp
do funkcjonalności
Platformy dostępnych
po zalogowaniu

imię, nazwisko,
adres e-mail,
telefon,
stanowisko

art. 6 ust. 1 lit. b RODO –
jw.

do czasu przedawnienia
roszczeń wynikających z
Umowy

wystawianie
dokumentów
księgowych,
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

imię i nazwisko,
adres e-mail,
numer rachunku
bankowego,
firma, numer NIP,
numer REGON,

art. 6 ust. 1 lit. c RODO –
realizacja przepisów
prawa

przez okres trwania
obowiązku
przechowywania
dokumentów księgowych
wynikający z przepisów
prawa

kontakt z
Użytkownikami w
bieżących sprawach, w
tym odpowiadanie na
wiadomości
Użytkowników

imię, nazwisko,
stanowisko,
firma, miejsce
zatrudnienia,
adres e-mail,
numer telefonu,
stanowisko

art. 6 ust.1 lit. f RODO –
uzasadniony interes
Usługodawcy jako
administratora polegający
na kontakcie w bieżących
sprawach, w tym na
odpowiadanie na
wiadomości
Użytkowników

przez okres trwania
kontaktu lub do utraty
przydatności danych

wysyłka newslettera adres e-mail,
imię i nazwisko,
stanowisko

art. 6 ust. 1 lit. f RODO –
uzasadniony interes
Usługodawcy jako
administratora polegający
na informowaniu o swojej
bieżącej działalności

Do utraty przydatności
danych lub zgłoszenia
sprzeciwu przez
Użytkownika

2.5. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez daną osobę z
Usług lub funkcjonalności Platformy niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym
do ustalenia zakresu jego odpowiedzialności oraz dochodzenia roszczeń od tego Użytkownika.

2.6. Usługodawca nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw trzecich, tj. poza
Europejski Obszar Gospodarczy.

2.7. Usługodawca nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o
przetwarzane dane osobowe. Użytkownik może podlegać profilowaniu w celu przedstawienia
mu dedykowanej oferty marketingowej. Użytkownik jest uprawniony do złożenia sprzeciwu w
zakresie w jakim podlega on profilowaniu.

3. ODBIORCY DANYCH

3.1. Usługodawca może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu
wykonywania czynności wskazanych w Regulaminie. Odbiorcami danych osób, o których
mowa w uprzednim zdaniu, mogą być w szczególności: dostawca hostingu dla
Platformy, dostawca operator poczty elektronicznej (e-mail), firma programistyczna,
księgowość, kancelaria prawna, podmioty zapewniające rozwiązania chmurowe oraz
inne rozwiązania wykorzystywane przez Usługodawcę w bieżącej działalności, która
wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.

3.2. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione odpowiednim
organom państwowym lub instytucjom (organy ścigania, sądy, służba bezpieczeństwa)
uprawnionym do uzyskania do nich dostępu na podstawie powszechnie odpowiednich
przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3.3. Każdy podmiot, któremu Usługodawca powierza do przetwarzania dane osobowe, w oparciu o
umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych („Umowa powierzenia”), gwarantuje
odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych.
Podmiot przetwarzający dane osobowe w oparciu o umowę powierzenia może przetwarzać
dane osobowe za pośrednictwem innego podmiotu wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody
Usługodawcy.

3.4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym na podstawie Polityki
Prywatności może nastąpić wyłącznie za zgodą wyrażoną uprzednio na piśmie przez osobę,
której dane dotyczą.



4. PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych
zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do Usługodawcy, jak i z baz
podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Usługodawca, (b) ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez
Usługodawcę na temat danej osoby, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d)
żądania od Usługodawcy dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e)
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, (f) cofnięcia Usługodawcy
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych
osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi
na Usługodawcę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. INNE DANE

5.1. Usługodawca może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera
mogą być zapisane niektóre informacje na temat Użytkowników, w tym: nazwa stacji
Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, data i czas systemowy rejestracji
W Aplikacji i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony
poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (gdy Użytkownik wszedł do Aplikacji poprzez link),
informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji
transakcji http. Dostęp do danych, o których mowa w zdaniach poprzedzających, mają tylko
osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Informacje takie oraz ich
Podsumowanie takich nie identyfikuje Użytkownika.

6. BEZPIECZEŃSTWO

6.1. Usługodawca dba o bezpieczeństwo danych osobowych. W tym celu Usługodawca wdrożył
odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych uwzględniające ryzyka
związane z procesami przetwarzania danych osobowych. W szczególności Usługodawca
zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów RODO poprzez stosowanie
m.in. certyfikatów SSL. Zbiory zgromadzonych przez Usługodawcę danych osobowych
przechowywane są na zabezpieczonych serwerach, a dane osobowe chronią także
wewnętrzne procedury Usługodawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki
bezpieczeństwa informacji.

6.2. Niezależnie od powyższego, Usługodawca wskazuje, że korzystanie z sieci Internet i usług
świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu
teleinformatycznego i urządzenia danej osoby szkodliwego oprogramowania (malware), jak
również uzyskaniem dostępu do danych, w tym danych osobowych, przez osoby trzecie. W
celu zminimalizowania tego typu zagrożeń, każda osoba powinna stosować odpowiednie
zabezpieczenia techniczne (programy antywirusowe) lub chroniących identyfikację w sieci
Internet.

7. PLIKI COOKIES

7.1. W celu prawidłowego działania Platformy, Usługodawca korzysta z plików cookies („Cookies”).
Cookies są informacjami tekstowymi zapisywanymi na urządzeniu Użytkownika (komputerze,
tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Aplikacji
lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich.

7.2. Usługodawca wykorzystuje następujące pliki Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale
wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika.

7.3. Na podstawie Cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości danej osoby ani zidentyfikowanie
go w żaden inny sposób. Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

7.4. Pliki generowanie bezpośrednio przez Usługodawcę nie mogą być odczytywane przez inne
serwisy.

7.5. Usługodawca wykorzystuje wyłącznie Cookies konieczne do zapewnienia prawidłowego
wyświetlenia Aplikacji oraz udostępnienia je funkcjonalności poszczególnym osobom. Cookies
te są obligatoryjne, a korzystanie z nich przez Usługodawcę, nie wymaga zgody lub
podejmowania jakichkolwiek innych działań przez danego użytkownika Aplikacji.

7.6. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili,
określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej.



7.7. Użytkownik może samodzielnie wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu w
dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej, lecz może to
spowodować niedostępność części lub całości funkcji Aplikacji.

7.8. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki
internetowej, z której korzysta dana osoba.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Data wejścia w życie Polityki Prywatności: 07 lutego 2023 r.


