
Polityka prywatności 

  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej 

jako RODO), informujemy, iż: 

1. Właścicielem strony internetowej www.SmartCampaign.pl oraz administratorem 

danych osobowych jest ChannelNow sp. z o.o. („Administrator”) – z siedzibą w 

Lublinie, Tomasza Zana 11A. 

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, 

tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody oraz czynności zmierzających 

do zawarcia umowy, w celu przedstawiania ofert dotyczących zatrudnienia, a także 

przeprowadzania procesów rekrutacyjnych. 

3. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy/współpracownicy Administratora, 

spółki ChannelNow, firmy świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie 

obsługi IT oraz klienci i kontrahenci Administratora. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody oraz – na podstawie 

odrębnych przepisów – do celów związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, 

będą przechowywane przez dalszych 10 lat. 

5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem, 

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu dokonywania profilowania, 

w tym do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

8. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane 

te będą przetwarzane wyłącznie w celu określonym w pkt 4. 

9. W ramach spółki , w trybie art. 37 RODO, powołaliśmy zespół odpowiedzialny za 

sprawowanie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Osobą odpowiedzialną 

za sprawowanie funkcji Inspektora jest Monika Jaworowska. Adres kontaktowy do 

Inspektora to rodo@smartcampaign.pl . 

 Wykorzystywanie plików cookies w serwisie internetowym SmartCampaign.pl 

Nasze witryny mogą wykorzystywać pliki „cookies” które służą identyfikacji sesji 

użytkownika podczas korzystania z naszego serwisu. Pliki te zapewniają poprawne działanie 

Witryny. 

Pliki cookies to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 

mailto:rodo@smartcampaign.pl


Użytkownika witryny. Zazwyczaj zawierają one nazwę witryny z której pochodzą, czas 

przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Pliki Cookies stosowane na www.SmartCampaign.pl nie przechowują żadnych danych 

osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. 

Gromadzenie danych: 

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP 

kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, 

z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane treści 

identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również między innymi: 

• czas nadejścia zapytania, 

• czas wysłania odpowiedzi, 

• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w 

przypadku gdy przejście do strony www.SmartCampaign.pl nastąpiło przez odnośnik, 

• informacje o przeglądarce użytkownika 

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony 

www.SmartCampaign.pl. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie 

analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie 

przeglądarki stron WWW są używanie, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp. 

Wykorzystywanie danych: 

Zebrane dane przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania 

serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi 

do administrowania serwerem oraz siecią ChannelNow Na podstawie plików logów mogą być 

generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w 

postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające 

serwis. 

Rodzaje plików cookies: 

Stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent 

cookies). Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu 

końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia witryny lub przeglądarki 

internetowej. Cookies „stałe” są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika 

przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia 

przez Użytkownika. 

Działanie cookie Cel 

Działanie podstawowe 

Tego rodzaju pliki cookie są niezbędne do zarządzania 

Witrynami. Pozwalają nam one rozpoznać, jakim typem 

użytkownika jesteś i zapewnić zgodnie z tym odpowiednie 

usługi. 

Działanie / Analityka 
Używamy tych plików cookie żeby analizować, jak nasze 

witryny są dostępne, używane i jak działają. Te informacje są 



Działanie cookie Cel 

nam potrzebne do utrzymywania, zarządzania i ciągłego 

ulepszania naszych usług. 

Funkcjonalność 

Te pliki cookie pozwalają nam na zarządzanie pewnymi 

funkcjami naszych witryn zgodnie z Twoimi ustawieniami. 

Oznacza to, że kiedy kontynuujesz używanie witryny lub 

powrócisz do jej używania, możemy dostarczyć Ci nasze usługi 

w taki sposób, w jaki zaznaczyłeś, aby były dostarczane poprzez 

rozpoznanie Twojej nazwy użytkownika (np. jeśli witryna 

wymaga logowania, Użytkownik nie musi na każdej podstronie 

witryny ponownie wpisywać loginu i hasła). 

Zablokowanie plików cookies: 

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj 

domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym 

Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. 

Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także 

automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera 

pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 

W celu zablokowania przesyłania tego plików typu „cookies”, należy zmienić ustawienia 

wykorzystywanej przeglądarki tak, by odmawiała lub usuwała określone pliki cookie. 

Poniższe linki zawierają informacje, jak dostosować ustawienia w powszechnie używanych 

przeglądarkach: 

Mozilla Firefox 

Internet Explorer 

Safari 

Google Chrome 

Uwaga: Prosimy pamiętać, że w wyniku zablokowania plików „cookies”, niektóre funkcje 

witryny mogą nie działać. 

Zmiany: 

W przypadku zmiany obowiązującej polityki, wprowadzone zostaną odpowiednie 

modyfikacje do powyższego zapisu. 

 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://support.apple.com/kb/index?page=search&fac=all&q=cookies%20safari
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

