
Polityka prywatności i plików Cookies 

I. Przetwarzanie danych osobowych 

Realizując obowiązek, wynikający z przepisów art. 12-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 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 informujemy, że: 

1. Administrator Danych Osobowych  

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka „Your Way” Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie, 02-715 Warszawa, przy ul. Puławskiej 145, wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000562272, REGON: 361740102, NIP: 

5213699073, adres poczty elektronicznej: kontakt@yourway.pl, numer tel. +48 61 111 00 00. 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Powołany przez Administratora Inspektor Ochrony Danych urzęduje w siedzibie 

Administratora pod adresem: „Your Way” Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-715 

Warszawa, przy ul. Puławskiej 145, adres poczty elektronicznej: kontakt@yourway.pl 

3. Za pośrednictwem Strony Internetowej, Administrator może przetwarzać dane osobowe  

w celu:  

a) skontaktowania się z Użytkownikiem, jeśli Użytkownik napisał do Administratora 

wiadomość, wypełnił formularz kontaktowy lub pozostawił swój numer telefonu – na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora. Takim interesem jest skontaktowanie się z Użytkownikiem. 

b) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora; interesem takim jest promowanie produktów i usług Administratora. 

c) wysyłania Użytkownikowi newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli 

Użytkownik wyraził na to zgodę; zgoda jest wyrażona przez podanie adresu e-mail i 

kliknięcie przycisku potwierdzającego zapisanie się do newslettera. 

d) prowadzenia statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej – 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora; interesem takim jest dokonywanie ustaleń dotyczących korzystania 



przez Użytkowników ze Strony Internetowej w celu jej optymalizacji do potrzeb tych 

Użytkowników. 

4. Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom, czyli podmiotom, 

z których usług korzysta przy przetwarzaniu, w zakresie: analizy danych, prowadzenia 

statystyk strony, automatyzowania procesów marketingowych, proponowania kontaktu 

telefonicznego Użytkownikom, analizowania ruchu na Stronie Internetowej, wysyłki maili (w 

tym newslettera). Jak również dostawcom usług Google tj. Google Analytics – narzędzie do 

analizy Strony Internetowej i Google Ads – dotycząca wyświetlania reklam Użytkownikom. 

5. W zakresie danych osobowych zawartych w danych zdarzeń dotyczących działań osób w 

stronach internetowych i aplikacjach Użytkownika, które integrują narzędzia biznesowe 

Facebooka, a dla których przetwarzania Administrator i Facebook wspólnie określają środki i 

cele, Administrator oraz Facebook Ireland są współadministratorami danych osobowych 

zgodnie z art. 26 RODO. Rodzaje Danych osobowych gromadzonych i przekazywanych 

Facebook Ireland w ramach Wspólnego przetwarzania, określone są w tabeli pod linkiem 

https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools_jointprocessing. 

6. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika mogą być również: pracownicy i 

współpracownicy Administratora, agencje marketingowe, firmy reklamowe, firmy 

hostingowe, firmy obsługujące i utrzymujące systemy IT, dostawcy przesyłek kurierskich oraz 

współpracująca kancelaria prawna czy biuro rachunkowe, jak również organy publiczne lub 

podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa, oraz podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie 

i przetwarzanie swoich danych osobowych.  

7. Administrator nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowych. 

8. Czas przetwarzania danych, w przypadku: 

a) kontaktowania się z Użytkownikiem – dane będą przechowywane przez okres 

współpracy z Użytkownikiem lub Podmiotem, którego Użytkownik jest 

reprezentantem. Po tym czasie, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z tą 

współpracą lub okres niezbędny do realizacji obowiązków nałożonych powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

b) przetwarzania na podstawie zgody Użytkownika – dane będą przechowywane 

przez okres obowiązywania zgody tj. aż do momentu jej cofnięcia. 

c) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – do 

momentu zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Chyba, że Administrator 

wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są 

nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą; w takim 

przypadku dane będą przechowywane do momentu istnienia takich ważnych prawnie 

uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub wycofania zgody na otrzymywanie 

informacji handlowej lub na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i 

automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. 

https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools_jointprocessing


d) wysyłania Użytkownikowi newslettera – do momentu cofnięcia zgody przez 

Użytkownika. 

e) statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej – przetwarzane 

są przez 3 lata od dnia ich zebrania. 

9. Użytkownikowi, którego dotyczy przetwarzanie danych, przysługują następujące prawa: 

a) jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo 

do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, 

wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

b) ma prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii; 

c) ma prawo do sprostowania danych osobowych; 
d) ma prawo do usunięcia danych osobowych; 
e) może żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
f) może żądać przenoszenia danych osobowych dotyczących Twojej osoby; 
g) ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
h) ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych; 
i) ma prawo zwrócić się do Administratora w celu uzyskania informacji na temat tego, 

dlaczego Administrator uznał, że może przetwarzać dane osobowe, na podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu. 

 

10. Źródła pozyskiwania danych osobowych 

Przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Użytkownika (np. dane podane 

na formularzach), a także pozyskane z innych źródeł dostępnych publicznie, np. Krajowego 

Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG) i bazy REGON.   

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo 

zautomatyzowany. Nie będą jednak służyły podejmowaniu decyzji, które opierają się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym na profilowaniu.  

12. Podanie danych osobowych przy korzystaniu ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Jeśli 

Użytkownik ich nie poda nie będzie jednak możliwe skontaktowanie się z nim, przesyłanie mu 

ofert ani newslettera. 

 

13. Zmiany polityki 

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki oraz jej aktualizacji.  

II. Polityka plików Cookies 



1. „Cookies” to to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne przechowywane 

w urządzeniach Użytkowników, które przeznaczone są do korzystania ze stron 

internetowych.  

2. „Cookies” pozwalają m.in. wyświetlać strony internetowe dostosowane do  indywidualnych 

preferencji i zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania 

na urządzeniu Użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.  

3. Stosujemy Cookies sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. Cookies sesyjne przechowywane 

są na urządzeniu użytkownika do  wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia 

przeglądarki internetowej. Z kolei „Cookies” stałe przechowywane są przez  zdefiniowany 

czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „Cookies”. 

4. Informacji zawartych w plikach „Cookies” używamy w celu m.in do  udostępniania różnego 

rodzaju narzędzi i funkcjonalności strony internetowej oraz w celu gromadzenia ogólnych 

danych statystycznych. To  pozwala nam identyfikować sposób korzystania Użytkowników 

ze strony internetowej i daje możliwość ulepszania jej budowy oraz zawartości. 

Podkreślamy, że dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „Cookies” są  zaszyfrowane 

w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Uniemożliwiają 

również personalną identyfikację użytkownika. 

5. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące „Cookies” oraz dokonać 

ich ręcznego usunięcia. Właściwe informacje o obsłudze plików „Cookies” oraz możliwych 

konfiguracjach dostępne są w ustawieniach, zależnie od rodzaju przeglądarki. 

6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików „Cookies” oraz ich 

samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne 

są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach: 

• Chrome 

• Firefox 

• Internet Explorer 

• Opera 

• Safari 

• Microsoft Edge 

 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=st%20Explorer%20Opera%20Safari%20Microsoft%20Edge
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history

