Polityka Prywatności Numlabs sp. z o.o.
Administratorem danych jest: Numlabs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
z siedzibą w Krakowie (80-261), ul. Emaus 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000801576; NIP:
6772446325; REGON: 384230461. Ochrona danych odbywa się zgodnie z
wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przechowywanie
odbywa się na zabezpieczonych serwerach.

1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) oraz przepisami
obowiązującymi w państwie, w którym dane są zbierane.

2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
- analityki i statystyki na potrzeby działalności gospodarczej - analizy odwiedzin
- własnych działań marketingowych i statystycznych
- lepszego doświadczenia podczas przeglądania strony internetowej

3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych może być:
- zgoda: np. stosowanie technologii cookies zgodnie z postanowieniami polityki
cookies
- wypełnienie obowiązku prawnego
- prawnie uzasadniony interes Administratora (np. cele statystyczne, marketing)

4. ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez osoby przez nas
upoważnione.

5. ODBIORCY DANYCH SPOZA OBSZARU UNII
EUROPEJSKIEJ
W związku z tym, że strony internetowe udostępniane przez Administratora
wykorzystują pliki cookies, dane zbierane za pomocą plików cookies mogą być
przekazywane do państw trzecich - czyli do państw spoza Unii Europejskiej (np.
USA), w związku z:
- działaniami podejmowanymi przez Ciebie na portalach społecznościowych oraz
korzystaniem z wtyczek i innych narzędzi z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter,
Instagram) na naszych stronach internetowych
- korzystaniem z narzędzi analitycznych oraz do anonimowego rozpoznawania
zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics
Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce
Cookies poniżej.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji celu, dla
którego zgoda jest przetwarzana lub do odwołania zgody.

7. TWOJE PRAWA JAKO OSOBY, KTÓREJ DANE
DOTYCZĄ
1. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
2. Prawo do sprostowania - masz prawo do sprostowania danych, które
posiadamy na Twój temat, które są niedokładne lub niekompletne.
2. Prawo do sprzeciwu - masz prawo do sprzeciwu wobec niektórych rodzajów
przetwarzania, takich jak marketing bezpośredni.
3. Prawo do przenoszenia danych osobowych.

4. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym
celu, jeśli wcześniej wyraziłaś/eś na to zgodę.
5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 - 21
GDPR, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: office@numlabs.com lub
listownie na adres: Numlabs sp. z o.o. ul. Emaus 5, 30-201 Kraków, Polska.

8. POLITYKA COOKIES
W każdym przypadku, gdy odwiedzają Państwo strony internetowe należące do
Numlabs Sp. z o.o., serwery Numlabs automatycznie zbierają informacje
dotyczące korzystania z tych stron. Informacje te obejmują między innymi: nazwę
domeny i hosta, z którego uzyskują Państwo dostęp do Internetu, adres IP
komputera lub dostawcy usług internetowych, z którego Państwo korzystają,
używany system operacyjny (np. Mac OS, Windows), używaną przeglądarkę i jej
wersję (np. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera), nazwę strony internetowej,
która Państwa do nas przekierowała, rodzaj urządzenia, z którego Państwo
korzystają. Powyższe informacje pozwalają nam określić Twoje nawyki związane z
przeglądaniem stron, treści, którymi jesteś zainteresowany oraz konkretnych stron
internetowych, na które wchodzisz. Pozwala nam to również ustalić daty wizyt na
naszych stronach, ścieżki przeglądania oraz czas poświęcony na poszczególne
podstrony.

Cookies
Podobnie jak inne komercyjne strony internetowe, możemy wysłać do Twojego
urządzenia jeden lub kilka plików "cookies" (małe pliki tekstowe wysyłane do
Twojej przeglądarki, mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu, abyśmy
mogli Cię rozpoznać, gdy odwiedzisz nas ponownie). W szczególności stosujemy
dwie kategorie plików cookies:
1. sesyjne pliki cookies (które są automatycznie usuwane po zamknięciu
przeglądarki, używamy ich głównie do określenia statusu użytkowników naszych
serwisów, dzięki czemu nasi użytkownicy mają dostęp do stron widocznych tylko
dla nich w związku z korzystaniem z naszych serwisów.
2. stałe pliki cookies (które pozostają również po zamknięciu przeglądarki i mogą
być usunięte ręcznie).

Możemy otrzymywać informacje o Tobie również wtedy, gdy wejdziesz na naszą
Stronę korzystając z odpowiedniego linku umieszczonego na stronie internetowej
osoby trzeciej. Powyższe osoby mogą przekazywać nam dane kontaktowe oraz
informacje gromadzone w plikach "cookies" stosowanych na ich stronach
internetowych. Osoby trzecie wykorzystują identyfikatory sesji, aby ułatwić
Państwu poruszanie się po naszych Stronach. Należy pamiętać, że używanie
plików "cookies" przez osoby trzecie nie jest objęte niniejszą Polityką. Nie mamy
dostępu do tych "ciasteczek" ani nie sprawujemy nad nimi kontroli.

W Cookies dla naszych domen:
- informacje o użytkowniku są zakodowane (GUID) w sposób umożliwiający jego
identyfikację tylko przez nasz serwer - nie zapisujemy żadnych danych w sposób
jawny

W ramach naszych usług umożliwiamy tworzenie plików
cookies dla osób trzecich, tj. dla domen:
linkedin.com

W ramach naszych usług umieszczamy narzędzia (widżety)
podmiotów trzecich, są to:
matomo.org

W ramach naszych usług, umożliwiamy uruchamianie
snippetów JavaScript od stron trzecich, tj:
Google Analytics: konfiguracja GA4,
LinkedIn Insight

Ustawienia cookies
Włączając w ustawieniach przeglądarki opcję akceptacji plików cookies, wyrażasz
zgodę na stosowanie przez Numlabs sp. z o.o. plików cookies w stosunku do
Ciebie. Jeżeli nie zgadzasz się na stosowanie przez Numlabs sp. z o.o. plików
cookies, możesz je zablokować, wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach
swojej przeglądarki. Pamiętaj jednak, że jeżeli zdecydujesz się nie akceptować
naszych "ciasteczek", nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich naszych

funkcjonalności; Nie gwarantujemy również optymalnego działania naszych usług i
Stron.
Wszystkie popularne przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają tworzenie
plików cookies. Użytkownik ma jednak pełną możliwość zarządzania zezwalaniem i
blokowaniem ich tworzenia, zarówno:
- globalnie - wszystkie pliki cookies
- zbiorczo - tylko pliki cookies podmiotów trzecich
- selektywnie - pliki cookies dla każdej domeny ustawiane są osobno.

Postanowienia końcowe
Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejszą Politykę, a jeśli to zrobimy,
zamieścimy zmiany na tej stronie, więc pamiętaj, aby okresowo sprawdzać tę
informację. Jeśli nadal korzystasz z naszej strony internetowej po wejściu w życie
tych zmian, zgadzasz się na zmienioną Politykę.

