Polityka Prywatności
I.
„OneMulti spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością” Spółka komandytowa dokłada wszelkich
starań w celu ochrony prywatności Użytkowników Serwisu internetowego dostępnego pod adresem
onemulti.pl oraz pozostałych Serwisów działających pod markami i znakami towarowymi oraz
identyfikacyjnymi, którymi „OneMulti spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” sp.k. dysponuje i
wykorzystuje w swojej działalności (zwanymi w niniejszej Polityce jako: „Serwis”, „Serwisy”).
II.
Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest „OneMulti spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-672), mieszczącą się przy ul.
Domaniewskiej 50B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000465660, w którym przechowywana jest dokumentacja Spółki, posiadającą numer
identyfikacji podatkowej NIP: 5213436712, (zwana w niniejszej Polityce jako: „Administrator”,
„Spółka”, „OneMulti”, „Agencja”).
III.
Użytkownicy Serwisu mogą skontaktować się z Agencją w następujący sposób:
•
•

listownie na adres: „OneMulti sp. z o.o.” sp.k., ul. Domaniewska 50B, 02-672 Warszawa,
poprzez e-mail: hello@onemulti.pl
IV.

Będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkowników na podstawie art. 6 Rozporządzenia RODO*, w
szczególności:
•

•
•

•

w celu realizacji projektów i wydarzeń organizowanych przez OneMulti – podstawą prawną
jest nasz uzasadniony interes polegający na możliwości propagowania naszej działalności i
realizacji projektów lub też realizacja umowy, jeżeli Użytkownik jest stroną takiej umowy
zawartej z Agencją;
w celu obsługi Użytkowników naszych Serwisów internetowych – podstawą prawną jest nasz
uzasadniony interes polegający na możliwości polepszania jakości naszych usług;
w celu marketingu usług własnych Administratora, realizacji webinarów i promocji wydarzeń
oraz wysyłki pocztą elektroniczną powiadomień o nowościach, aktualizacjach, nowych
treściach w Serwisie i ofertach, na adres e-mail podany przez Użytkownika – podstawą prawną
jest nasz uzasadniony interes polegający na możliwości przedstawiania informacji o naszych
usługach;
w celu udostępnienia danych osobowych naszym Partnerom w celach marketingowych, jeżeli
Użytkownik wyraził odrębną zgodę w tym celu.
V.

Będziemy przechowywać dane osobowe Użytkowników w zależności od celu i podstawy prawnej
przetwarzania:
•

w okresie wykonywania umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy,

•

•
•

do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów
podatkowych i przepisów o rachunkowości, co do danych osobowych zawartych w
dokumentacji podatkowej lub księgowej,
do momentu wyrażenia przez Użytkowników sprzeciwu co do danych osobowych
przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
do momentu wycofania zgody co do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody
Użytkownika.
VI.

Będziemy przekazywać dane osobowe danych Użytkowników naszym dostawcom, którym zlecimy
usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, usługi reklamowe oraz obsługę
administracyjną Agencji. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami o powierzenie
przetwarzania danych osobowych i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Administrator dba o
odpowiedni dobór procesorów oraz gwarantuje, że cele przetwarzania danych osobowych będą
określane oraz kreowane wyłącznie przez Administratora.
Szanujemy prawo do prywatności Użytkowników i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu
używany jest bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym na naszej stronie www są traktowane, jako
poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

VII.
Każdy Użytkownik ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
•
•

•
•
•
•
•

prawo do wycofania zgody,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – w
przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo żądania sprostowania danych osobowych,
prawo żądania usunięcia danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do
odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych
lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeżeli
takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych
przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody lub w związku z
realizacją umowy.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Agencją (dane kontaktowe podane w
punkcie II. powyżej).
VIII.
Prawo wycofania zgody. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie zgody. W
związku z tym Użytkownik ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym

momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody Użytkownik przed jej wycofaniem.
Użytkownik może wycofać zgodę poprzez wysłanie oświadczenia:
•
•

na adres email hello@onemulti.pl, lub
listownie na adres „OneMulti sp. z o.o.” sp.k., ul. Domaniewska 50B, 02-672 Warszawa.
IX.

Prawo wniesienia sprzeciwu. W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na
podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – ma on prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych. Użytkownik może wnieść sprzeciw poprzez wysłanie oświadczenia na adresy
podane w punkcie VIII. powyżej.
X.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
XI.
Pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności prosimy kierować na adres email: hello@onemulti.pl,
lub listownie na adres siedziby Administratora.
XII.
Witryna www.onemulti.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer
www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie
połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry
pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies
ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP komputera, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka,
rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji
oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych
witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową
nawigację. Monitorowania informacji o Użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google
Analytics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego
potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego
reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a
zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Administratora w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach
serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej
dostosowanych do ich zainteresowań.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies
poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest
dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik
wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy
tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

* - Rozporządzenie RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
###

