
POLITYKA PRYWATNOŚCI PROMO MAKERS sp. z o.o. 

(dalej również: „Polityka Prywatności”) 

- PREAMBUŁA - 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, obowiązujące w 
Promo Makers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej również: „Promo Makers”. „Agencja” lub 
„Administrator”). Strona internetowa, na której czytasz niniejszy dokument (dalej: „Witryna”) dostarczana jest 
przez Promo Makers sp. z o.o.  

Promo Makers nigdy nie przekazuje Twoich danych podmiotom do tego nieuprawnionym. Agencja stosuje 
fizyczne, techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa. Wszelkie dane osobowe Agencja gromadzi na 
bezpiecznym serwerze, do którego dostęp udzielony jest wyłącznie osobom upoważnionym, związanym 
odpowiednimi umowami o zachowaniu poufności, przeszkolonym z zakresu ochrony i bezpieczeństwa danych 
osobowych z uwzględnieniem specyfiki zabezpieczeń stosowanego systemu informatycznego.  

W przypadku wykrycia nieuprawnionej ingerencji osób trzecich w dane przetwarzane przez Promo Makers, 
Agencja współpracuje z organami administracji oraz organami ścigania w celu wykrycia i doprowadzenia do 
zaprzestania działań sprzecznych z prawem, wynikających z działania osób trzecich. 

- PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA- 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Twoich danych osobowych jest Promo Makers sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Promo Makers sp. z o.o., ul. Dziekońskiego 1 00-728 Warszawa, e-mail: 
kontakt@promomakers.pl, tel. +48 668 295 575 

DANE, KTÓRE GROMADZIMY Dane, które gromadzi Agencja zależne są od sposobu, dla które są pozyskiwane. 
Gromadzimy dane: 

1) w związku ze świadczeniem naszych usług o charakterze reklamowym i marketingowym możemy 
gromadzić: imię i nazwisko, firmę jednoosobowej działalności gospodarczej, stanowisko, funkcję, 
nazwę spółki lub organizacji, numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy, NIP, nr KRS, nr REGON, 
nr BDO oraz inne informacje, przekazane nam przy zawarciu umowy lub podczas jej wykonywania; 

2) w związku z prowadzonymi rekrutacjami gromadzimy dane kontaktowe potencjalnych kandydatów 
w tym głównie dane zawarte w CV takie jak dane personalne – imię i nazwisko, ewentualne dane do 
kontaktu – e-mail, telefon, a także dane dotyczące wykształcenia lub doświadczenia zawodowego 
bądź zainteresowań, 

3) o interakcjach z naszymi kanałami w mediach społecznościowych (np. posty, lajki, komentarze itd.) 
4) w związku ze świadczeniem usług świadczonych drogą elektroniczną a oferowanych przez Witrynę: 

przeglądanie Witryny oraz wszelkie jej funkcjonalności, 
5) pochodzące z kanałów kontaktowych (formularz kontaktowy, mail do podstawowego kontaktu) w 

związku z udzielaniem odpowiedzi na zapytania takie jak adres e-mail oraz inne dane o charakterze 
osobowym zawarte w kierowanych do Agencji zapytaniach. 

W ramach Witryny nigdy nie dochodzi do zbierania danych o Twoich działaniach online na tej Witrynie, w 
szczególności na potrzeby innych podmiotów.  

CEL PRZETWARZANIA Agencja gromadzi dane w następujących celach: 



1) świadczenia usług związanych z jej profilem działalności biznesowej; 
2) odpowiedzi na zapytania bieżące poprzez skrzynkę kontaktową; 
3) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Witryny, t. j. wyświetlenia zawartości Witryny, 

umożliwienia korzystania z niektórych funkcjonalności, zapewnienia bezpieczeństwa; 
4) przeprowadzania rekrutacji- poszukiwania i rekrutowania nowych osób do naszego zespołu. 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA Twoje dane będą przez nas przetwarzane z uwagi na to, że: 

1) udzieliłeś nam zgody na ich przetwarzanie (zgody domniemanej lub bezpośredniej); 
2) jest to niezbędne w celu zapewnienia wykonania obowiązków prawnych; 
3) przetwarzanie danych odbywa się w celu wykonania umowy (zarówno umowy o świadczenie usługi 

drogą elektroniczną jak i umowy dotyczącej wykonania usług przez Agencję) 
4) przetwarzanie jest niezbędne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu- np. odpowiedź na 

zapytania kierowane na skrzynkę kontaktową. 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH Twoje dane możemy przekazać następującym podmiotom: hostingodawcy 
serwera poczty oraz Wityny, obsłudze prawnej, księgowości, operatorowi pocztowemu i kurierom, a także 
upoważnionym przepisami prawa organom.  

Administrator przekazuje dane również podmiotowi - Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, 
Dublin, Ireland- w związku z posiadaniem przez Agencję fanpage’a na Facebooku. Więcej informacji na 
temat tego, jak Facebook korzysta z plików cookie w powiązaniu z narzędziami biznesowymi Facebooka, 
znajdziesz w Zasadach Facebooka dotyczących stosowania plików cookie. 

Administrator zaznacza, iż przekazanie danych do krajów trzecich będzie mieć miejsce na podstawie 
wzorcowych klauzul umownych. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy nie wpływa na 
możliwość korzystania z praw osoby, której dane dotyczą, w tym prawa uzyskania dostępu i kopii danych. 
Agencja podejmuje wszelkie środki, aby całośc przetwarzania danych osobowych odbyła się na terenie 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH Agencja przechowuje dane przez okres niezbędny do świadczenia usługi oraz 
do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z danego zdarzenia. Ponadto dane przetwarzane w 
celu odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu kontaktowym przechowywane są aż do zakończenia wątku 
rozmowy – nie dłużej niż 1 miesiąc. Przechowujemy Twoje informacje niezbędne do wypełniania obowiązków 
prawnych lub księgowych przez okres nie dłuższy niż do czasu przedawnienia roszczeń lub do czasu 
przedawnienia zobowiązania podstawowego. Dane zawarte w CV przechowywane są do zakończenia 
rekrutacji, a po wyrażeniu stosownej zgody mogą być przetwarzane dłużej na potrzeby przyszłych rekrutacji. 
Wszelkie dane zbierane w związku z przeglądaniem Witryny przetwarza się zgodnie z tabelą stosowania 
plików cookies. Każdorazowo jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody lub wyczyszczenia 
zawartości plików typu cookies w swojej przeglądarce. 

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Agencję 
przysługuje prawo do realizacji uprawnień dotyczących tychże danych, a wynikających z prawa powszechnie 
obowiązującego, w szczególności z RODO. Uwaga! Niektóre prawa należne są wyłącznie pod warunkiem 
przetwarzania danych osobowych na ściśle określonej podstawie prawnej. Przysługuje Ci: 

1) prawo dostępu danych; 
2) prawo żądania ich sprostowania; 
3) prawo usunięcia; 
4) ograniczenia ich przetwarzania; 
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (pod warunkiem przetwarzania danych 

osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora); 



6) prawo do żądania przeniesienia danych (pod warunkiem przetwarzania danych osobowych na 
podstawie udzielonej zgody bądź zawartej umowy) 

7) prawo do cofnięcia zgody (w przypadku, gdy Agencja przetwarza dane osobowe w oparciu o zgodę; 
Uwaga! Cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem); 

8) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, dostępnej na stronie: uodo.gov.pl . 

DOWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymania 
odpowiedzi, wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, korzystania z części funkcjonalności Witryny oraz do 
świadczenia usług.  

BRAK PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTÓW TRZECICH Witryna bądź profil na Instagram lub fanpage na 
Facebooku może zawierać linki do stron trzecich, które nie należą do Administratora. Dane osobowe, które 
przekazujesz za pośrednictwem takich stron, nie podlegają polityce prywatności Agencji. W celu uzyskania 
informacji o przetwarzaniu danych osobowych w ramach tych storn lub aplikacji, zadaj pytanie 
odpowiedniemu administratorowi danych osobowych w tychże kanałach. 

ZGŁASZANIE REKLAMACJI ORAZ UZYSKANIE DODATKOWYCH INFORMACJI O KWESTIACH TECHNICZNYCH W celu uzyskania 
informacji dotyczących świadczonych usług, złożenia reklamacji lub uzyskania wsparcia technicznego, możesz 
wysłać zapytanie na adres e-mail Agencji przeznaczony do kontaktu: kontakt@promomakers.pl. Agencja 
zastrzega, że składanie reklamacji w ramach organizowanych lub koordynowanych przez nią akcji 
marketingowych odbywa się w sposób opisany w regulaminach tych akcji. 
 
COOKIES Wyrażając zgodę na treść polityki cookies, przyjmujesz do wiadomości, że Agencja może posłużyć 
się plikami cookies w celach technicznego umożliwienia przeglądania Witryny i sprawnego z niej korzystania, 
jak również w celach analizy i statystyki. Każdy użytkownik Witryny może: 

1) zaakceptować plików cookies używane na Stronie lub 

2) zaakceptować niektóre kategorie plików cookies i odrzucić inne lub 

3) odrzucić wszystkie pliki cookies z kategorii analityczne i marketingowe. 

 
Informacje zbierane przez pliki cookies nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację użytkownika. 

Nazwa pliku cookie Powód korzystania z tego pliku Termin 
wygaśnięcia 

cookiespolicyinfo Pozwala na wyświetlenie i zapamiętania ustawień dotyczących 
plików cookies na stronie 

1 miesiąc 

_ga Pozwala na zliczenie osób odwiedzających domenę i 
zidentyfikowanie, że wcześniej byli już gośćmi Witryny 

2 lata 

Wiele przeglądarek zakłada, że wyrażasz zgodę na pliki cookies. W każdej chwili możesz ograniczyć Agencji 
dostęp do plików cookies. W tym celu powinieneś zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej. 
Administrator zastrzega, że zmiana ustawień plików cookies może doprowadzić do nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu Witryny na urządzeniu lub całkowicie je uniemożliwić. Aby modyfikować ustawienia pliki 
cookies należy zapoznać się z informacjami podawanymi w tym zakresie przez producenta przeglądarki: 

- Google Chrome: szczegółowe informacje dotyczące usuwania / blokownia plików cookies  
w przeglądarce Google Chrome znajdują się na stronie internetowej działającej pod 
adresem: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl , 



- Internet Explorer: szczegółowe informacje dotyczące usuwania / blokowania plików cookies w przeglądarce 
Internet Explorer znajdują się na stronie internetowej działającej pod 
adresem: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer , 

- Mozilla Firefox: szczegółowe informacje dotyczące usuwania / blokownia plików cookies  
w przeglądarce Mozilla Firefox znajdują się na stronie internetowej działającej pod 
adresem: https://support.mozilla.org/pl/kb/jak-wyczyscic-pamiec-podreczna , 

- Opera: szczegółowe informacje dotyczące usuwania / blokownia plików cookies  
w przeglądarce Opera znajdują się na stronie internetowej działającej pod 
adresem: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies , 

- Safari: szczegółowe informacje dotyczące usuwania / blokownia plików cookies  
w przeglądarce Safari znajdują się na stronie internetowej działającej pod 
adresem: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac . 

 


