Polityka Prywatności serwisu Omniconsole.com
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez
Omniconsole.com („Serwis”).
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazywanych w związku z korzystaniem
przez nich z usług za pośrednictwem Serwisu (dalej: „Dane Osobowe”) jest OMNICONSOLE sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ibisa 14, 02-812 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 191693, kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 zł, NIP 118-00-77104, REGON 010931430, zwany dalej Administratorem.
3. Inspektorem Ochrony Danych w Omniconsole sp. z o.o. jest Philip Rees, Ibisa 14, 02-812 Warszawa,
mail: krzysztof.dadura@omd.pl
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§2
Zasady gromadzenia Danych Osobowych Użytkowników
Rejestracja Użytkownika, a dzięki temu dostęp do funkcjonalności Serwisu wiąże się z
koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych.
Niepodanie przez Użytkownika Danych Osobowych nie pozwoli na Rejestrację.
Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w następującym zakresie:
1. świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika oraz wszelkich Usług z tym związanych
w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1
lit. b RODO);
2. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony
interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń –
podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6
ust. 1 lit. f RODO),
4. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia
zgody przez Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust.
1 lit. b RODO);
Przeglądanie Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych, lecz może się wiązać
z korzystaniem z plików Cookies, w zależności od ustawień, jakich dokonał Użytkownik.
§3
Zakres przetwarzania Danych Osobowych oraz okres ich przetwarzania
Administrator poprosi Użytkownika o podanie następujących Danych Osobowych które to
Użytkownik powinien podać w celu Rejestracji:
1) adres poczty elektronicznej,
2) dowolnie obraną nazwę Użytkownika,
3) imię i nazwisko,
4) adres,
5) inne dane, które poda Użytkownik.
Wydawca gromadzi także dane o adresie IP Użytkowników w celach statystycznych oraz do
sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów.
Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres świadczenia Usług chyba że
przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przetwarzania;
§4
Uprawnienia Użytkowników
Każdy Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie
danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
§5
Wykorzystanie plików Cookies – tzw. „ciasteczek”
1. Serwis stosuje dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami
tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają
na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do
momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Użytkownik, który nie wyraża zgody na
wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać
odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces wyrażania
zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika.
2. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera
poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
3. Obok plików cookies Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez
administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje
zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej,
dostawcę Internetu oraz adres strony, z której dokonano wizyty w Serwisie.
§6
Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych
1. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:
1) Użytkownik wyrazi na to zgodę lub
2) będzie to uzasadnione przepisami prawa lub
3) będzie to niezbędne w celu świadczenia i realizacji umowy.
W powyższych przypadkach Dane Osobowe zostaną przekazane na podstawie umowy o powierzenie
przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy prawa wyłączają taki obowiązek. Powierzenie
przetwarzania Danych Osobowych w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym zapewni ochronę Danych
Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na poziomie co najmniej takim samym,
jak zabezpieczenia stosowane przez Administratora.
2. Dane mogą być powierzone m.in., następującym kategoriom odbiorców danych osobowych:
1) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym usługi księgowe, prawne;
2)
dostawcy
oprogramowania,
w
tym
oprogramowania
analitycznego,
3) dostawcy treści Serwisu, w tym z wykorzystaniem ich oprogramowania.
§7
Prawa Użytkowników
1. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru
Danych na jego żądanie, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego
prawa.
2. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował
wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin lub obowiązujące przepisy
prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności
Użytkownika.
3. Każdy Użytkownik ma możliwość podglądu i edycji swoich Danych Osobowych, w każdym czasie,
w ramach funkcjonalności Serwisu, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła.
Kontakt:
OMNICONSOLE sp. z o.o.
ul. Ibisa 14
02-812 Warszawa

