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Polityka prywatności 

 

 

W serwisie www.strefakonsumencka.pl dbamy o ochronę prywatności Użytkowników. Niniejsza polityka 

prywatności zawiera podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  

oraz wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie. 

 

Ilekroć w polityce prywatności jest mowa o: 

▪ danych osobowych – należy przez to rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej  

lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; 

▪ Usługodawcy lub równoważnie „nas” – należy przez to rozumieć JTI Polska spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością z adresem siedziby: Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000007441, NIP: 8280001819, 

kapitał zakładowy: 200 000 000 zł, adres e-mail: kontakt@strefakonsumencka.pl; 
▪ Koncie – należy przez to rozumieć konto w serwisie www.strefakonsumencka.pl, zapewniające 

dostęp do niepublicznej części Serwisu, do którego mogą się zarejestrować tylko ci Użytkownicy, 

którzy otrzymali indywidualne zaproszenie do udziału w niepublicznych aktywnościach prowadzonych  

za pomocą tej części Serwisu i są zainteresowani takimi aktywnościami; 

▪ Serwisie – należy przez to rozumieć serwis WWW dostępny pod adresem 

www.strefakonsumencka.pl; 

▪ Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą Serwis. 

▪ RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

 

Dane osobowe. Cele przetwarzania 

 

Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi 

informować nas o swojej tożsamości. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych może natomiast mieć 

miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną  

w Serwisie. Podanie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest również niezbędne  

do rejestracji Konta, korzystania z niepublicznej części Serwisu oraz do uczestniczenia w niepublicznych 

aktywnościach, takich jak niepubliczne programy lub konkursy. Za Twoją dobrowolną zgodą dane 

osobowe mogą być przetwarzane do celów marketingowych, w tym profilowania, w odniesieniu  

do produktów i usług podmiotów trzecich. 

 

Twoje dane osobowe będą również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

ewentualnymi roszczeniami jakie Ty lub My możemy mieć w związku z korzystaniem przez Ciebie  

z Serwisu. 

 

Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści witryn internetowych Usługodawcy 

do Twoich zainteresowań na podstawie plików cookies, a także wykrywania botów i nadużyć  

oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług świadczonych przez Usługodawcę. 

 

Ponadto, po zakończeniu świadczenia usług Twoje dane mogą być przetwarzane przez nas również jeżeli 

jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach 

statystycznych, rozliczeniowych. 
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Okres przetwarzania danych osobowych 

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od celu, w jakim dokonuje się tego 

przetwarzania. 

Dane osobowe wykorzystywane w celach marketingowych są przetwarzane do momentu wycofania 

przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie w tym celu. 

W odniesieniu do świadczonych przez nas usług Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym 

usługi te będą świadczone. 

Po zakończeniu świadczenia usług Twoje dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku 

kalendarzowego, w którym zaprzestałeś korzystania z usług świadczonych przez nas za pomocą Serwisu, 

w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. 

W przypadku przetwarzania Twoich danych po zakończeniu świadczenia usług w celach dozwolonych 

lub wymaganych w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzania w celach statystycznych, 

rozliczeniowych, Twoje dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu 

celów. 

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści portalu Usługodawcy do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie 

botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane  

w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie  

ze świadczonych przez nas usług. 

Podstawa prawna przetwarzania 

Przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na kilku podstawach. W odniesieniu do świadczonej 

przez nas usługi Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne 

do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). 

Przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami jakie  

Ty lub My możemy mieć w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu, Twoje dane będą 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO. 

 

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści portalu wydawcy do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie 

botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane  

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem 

administratora jest dopasowanie treści świadczonych przez nas usług np. serwisów internetowych  

do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie. 

Ponadto, w stosunku do przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym profilowania, jako 

podstawa prawna ma zastosowanie Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO). 

Przetwarzanie danych w celach prowadzenia wewnętrznych statystyk prowadzone będzie na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Przetwarzanie danych  

w celu realizacji obowiązków prawnych będzie prowadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

Dobrowolność podania danych osobowych 

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji świadczonych przez nas 

usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona. 
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Udzielenie bądź nie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych nie 

ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów  

i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, Twoje dane osobowe nie będą 

przetwarzane w tym celu. Możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach 

marketingowych w dowolnym momencie, poprzez kontakt z infolinią pod numerem 801 802 502 (opłata 

zgodnie z cennikiem Twojego operatora) lub wysyłając e-mail na adres: kontakt@strefakonsumencka.pl. 

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które prowadzone 

było przed jej cofnięciem. 

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych Usługodawcy 

do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w świadczonych przez nas usługach, pomiarów 

statystycznych i udoskonalenia tych usług jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości 

świadczonych przez nas usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić 

poprawne świadczenie usług. 

Inspektor Ochrony Danych 

W ramach prowadzonej przez nas działalności wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Zgodnie  

z art. 39 RODO Inspektor Ochrony Danych jest odpowiedzialny m.in. za monitorowanie przestrzegania 

przepisów o ochronie danych osobowych. Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych. 

Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych JTI Polska skorzystaj proszę  

z następujących danych kontaktowych: 

adres: JTI Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gostków Stary 42, 99-220 Wartkowice 

adres email: iod@jti.com  

 

Jeśli inaczej nie wskazano w Serwisie, administratorem danych osobowych podawanych przez 

Użytkowników w Serwisie jest Usługodawca. Dane przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu. Podanie 

danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z takich usług. 

 

Prawa osoby, której dane dotyczą 

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych: 

• prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, 

• prawo żądania sprostowania danych 

• prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), 

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, 

• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

 

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi 

(dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw: 

• prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

mailto:iod@jti.com
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• prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich 

danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu 

administratorowi danych. 

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub  

z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są poniżej. 

 

Odbiorcy danych osobowych 

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

Usługodawcy m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty 

przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami 

administratora. 

 

Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie 

obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej 

podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). 

  

Usługodawca informuje, że na podstawie pisemnej umowy powierzył przetwarzanie danych 
osobowych Użytkowników następującym podmiotom: 

 

a) Clever Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 01-554 Warszawa, ul. Aleja Wojska 
Polskiego 34, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy W Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 
KRS 0000694694 (NIP 5252723054), dane do korespondencji: Clever Media sp. z o.o., adres: 

01-554 Warszawa, Aleja Wojska Polskiego 34, 
 

b) Trimtab Arteria Management sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: 

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2A, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000520955 (NIP 5222693182), 

które przetwarzają dane Użytkowników poprzez ich zapisywanie, przechowywanie, usuwanie i 
aktualizację. 

 

Zakres powierzonych w ten sposób danych obejmuje dane podawane przez Użytkowników w związku  

z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu oraz dane przetwarzane 

w związku z rejestracją do Konta oraz jego utrzymaniem. Przekazanie powierzonych danych następuje 

w sposób automatyczny, bezpośrednio po ich zebraniu od Użytkowników.  

Zakres powierzonych w ten sposób danych obejmuje dane podawane przez Użytkowników  

w związku z korzystaniem z infolinii oraz obsługą poczty elektronicznej pod adresem 

kontakt@strefakonsumencka.pl. Przekazanie powierzonych danych następuje w sposób automatyczny, 

bezpośrednio po ich zebraniu od Użytkowników. 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Szwajcarii. Decyzją z 26 lipca 2000 r. Komisja 

Europejska uznała Szwajcarię za państwo zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. 

Odbiorca wdrożył odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje 

Pani/Panu prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych. 

 

Bezpieczeństwo 

Korzystanie z Serwisu nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami dla Użytkownika, ponad normalne 

zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet. Pomimo to zalecamy Użytkownikom ostrożność  

mailto:kontakt@strefakonsumencka.pl
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i korzystanie z oprogramowania chroniącego przed tzw. malware i innymi zagrożeniami związanymi 

z siecią Internet (program antywirusowy, firewall). 

 

Stosujemy adekwatne i zgodne z aktualnym stanem techniki środki bezpieczeństwa, mające na celu 

zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkowników przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem, 

przetworzeniem, pozyskaniem i modyfikowaniem. 

Pliki cookies 

Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Cookies to dane informatyczne (zwykle mające 

postać plików tekstowych), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np.  

w pamięci komputera) m.in. po to by dostosować Serwis do potrzeb Użytkowników oraz w celach 

statystycznych. Cookies nie są wykorzystywane do ustalania tożsamości Użytkowników ani nie wpływają 

na działanie urządzenia końcowego. W Serwisie używane są tzw. „własne” cookies (umieszcza je  

i uzyskuje do nich dostęp Usługodawca), oraz tzw. „zewnętrzne” cookies (umieszczają je podmioty 

trzecie). Więcej informacji na temat tego czym są cookies można uzyskać pod adresem 

www.aboutcookies.org (w języku angielskim) oraz http://wszystkoociasteczkach.pl (w języku polskim). 

 

„Własne” cookies Serwisu pochodzą z domeny www.strefakonsumencka.pl i są wykorzystywane 

w następujących celach: 

 

▪ optymalizacja wyświetlania Serwisu, rozpoznanie oraz zapamiętanie ustawień Użytkownika (np. 

rozmiar czcionki, rozdzielczość); 

▪ umożliwienie zalogowania się Użytkownika do Serwisu i utrzymania tzw. sesji, dzięki czemu nie jest 

konieczne ponowne logowanie się na każdej podstronie Serwisu; 

▪ prowadzenie statystyk dotyczących Serwisu w celu zapewnienia jego maksymalnej funkcjonalności; 

▪ potwierdzenie, że Użytkownikowi został wyświetlony komunikat dotyczący cookies; 

▪ rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika w celu wyświetlenia Serwisu w wersji mobilnej, 

w przypadku gdy Użytkownik korzysta z urządzenia przenośnego (np. smartfona). 

 

Użytkownicy mogą określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą 

ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać w każdym czasie zmienione, np. 

w taki sposób, aby blokować automatyczne akceptowanie cookies bądź informować Użytkownika  

o każdym zamieszczonym cookie. Użytkownik może również usunąć cookies ze swojego urządzenia 

końcowego. Informacje o ustawieniach dotyczących cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach 

internetowych dostępne są pod poniższymi linkami: 

▪ Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows-vista/Block-or-allow-cookies; 

▪ Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka; 

▪ Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647; 

▪ Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html. 

Przechowywanie plików cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody Użytkownika. Taka 

zgoda może być wyrażona za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienie przeglądarki 

internetowej w sposób umożliwiający wykorzystywanie cookies przez Serwis oznacza zgodę Użytkownika 

na stosowanie cookies. Zwracamy uwagę, że zablokowanie „własnych” plików cookies Serwisu może 

uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. 

http://www.aboutcookies.org/
http://wszystkoociasteczkach.pl/
http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

