Polityka prywatności i polityka cookies
strony internetowej www.rigby.pl
INFORMACJE OGÓLNE
I.

Polityka prywatności i polityka cookies (dalej jako „Polityka”) określa zasady przetwarzania
danych osobowych użytkowników (dalej jako „Użytkownicy”) strony internetowej www.rigby.pl
(dalej jako „Strona Internetowa”) oraz określa zasady korzystania przez Stronę Internetową z
plików cookies.

II.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej
Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawiej
6/12 lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442857, numer NIP: 5213641211, numer REGON:
146433467 (dalej jako „Administrator”).
Dane kontaktowe Administratora:
1.

Adres: ul. Żurawia 6/12 lok. 766, 00-503 Warszawa

2.

Adres poczty elektronicznej: hello@rigby.pl

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
I.

Rodzaj danych, cel oraz podstawa prawna ich przetwarzania:
Rodzaj danych:

Cel przetwarzania danych:

Podstawa prawna:

Imię i nazwisko, dane • Komunikacja
z • art. 6 ust. 1 lit. b)
kontaktowe (w tym adres e- Użytkownikiem,
rozporządzenia Parlamentu
mail) oraz treść wiadomości.
przedstawienie
ofert Europejskiego i Rady (UE)
handlowych
drogą 2016/679 z dnia 27 kwietnia
elektroniczną
oraz 2016
roku
w sprawie
telefoniczną, umożliwienie ochrony osób fizycznych
przesyłania komentarzy lub z związku z przetwarzaniem
opinii.
danych osobowych i w
sprawie
swobodnego
• cele podatkowe i księgowe,
przepływu
takich
danych
• ustalenie, dochodzenie lub
oraz uchylenia dyrektywy
obrona przed roszczeniami
95/46/WE
(ogólne
rozporządzenie o ochronie
danych),
dalej
jako:
„RODO”,
• przepisy
podatkowoksięgowe,
• prawnie zasadny interes do
obrony przed roszczeniami

II.

Długość przetwarzania i przechowywania danych osobowych:
1.

Dane przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów wskazanych w
tabeli powyżej, a także zgodnie z przepisami podatkowo-księgowymi.

2.

Dane niezbędne do wykonywania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia
działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, przetwarzane są przez okres
trwania umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz
przepisów podatkowo-księgowych i innych powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.

3.

Pozostałe dane, jeżeli przetwarzanie ich odbywa się na podstawie Pani/ Pana zgody
przetwarzane są do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Zgoda na przetwarzanie
danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na
przetwarzanie danych osobowych dokonuje się poprzez złożenie takiego żądania pod
adresem e-mail hello@rigby.pl lub poprzez przesłanie takiego żądania na adres
Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano wcześniej na podstawie udzielonej zgody.

4.

Wszelkie dane, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze, przetwarzane są przez czas wynikający z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5.

Wszelkie dane, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych
interesów Administratora lub przez stronę trzecią, przetwarzane są przez okres nie
dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie ich dalszego
przetwarzania w tych celach, z przyczyn związanych z Pani/Pana sytuacją, chyba że
Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do

przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw, wolności, podstaw do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV.

V.

Obowiązek podawania danych osobowych:
1.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/ Pana zgody podawane są dobrowolne.
Brak podania danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji celów określonych
w tabeli powyżej, jeżeli zgoda jest warunkiem ich świadczenia.

2.

Dane osobowe niezbędne do zawarcia, wykonania umowy/ realizacji zlecenia lub dane
niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie jest dobrowolne. Brak podania
danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia, wykonania umowy / realizacji
zlecenia bądź podjęcia działań na Pani/ Pana żądanie.

3.

Dane osobowe niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze jest wymogiem ustawowym.

4.

Dane osobowe przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Administratora lub przez stronę trzecią są dobrowolne. Brak podania danych będzie
skutkowało brakiem możliwości realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów Administratora lub przez stronę trzecią.

Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
1.

Ma Pani/ Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, obejmujące prawo do
uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce, prawo do
uzyskania dostępu do nich oraz otrzymania kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu.

2.

Ma Pani/ Pan prawo do sprostowania danych osobowych, obejmujące prawo żądania od
Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są
nieprawidłowe.

3.

Ma Pani/ Pan prawo do usunięcia danych osobowych.

4.

Ma Pani/ Pan prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

5.

Ma Pani/ Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania
danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości
technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi – w zakresie
przetwarzania danych na podstawie Pani/Pana zgody i w celach niezbędnych do
wykonania umowy oraz przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany;

6.

Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w
zakresie przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane
dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7.

VI.

Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony
danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami prawa.

Realizacja uprawnień przysługujących w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
1.

Każda osoba fizyczna (dalej jako „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do Administratora
z wnioskiem (dalej jako „Wniosek”) o realizacje praw wskazanych w rozdziale V powyżej.

2.

Wnioski będą procedowane z uwzględnieniem przepisów RODO, co oznacza, że w
przypadkach wymienionych w RODO, Wnioski mogą nie przysługiwać osobie, której
dotyczą dane osobowe, albo będą realizowane za odpłatnością mającą na celu pokrycie
kosztów realizacji.

3.

Wniosek należy złożyć pisząc na adres hello@rigby.pl lub przesyłając go na adres
Administratora.

4.

W sytuacji, gdy Administrator nie przetwarza danych osoby Wnioskującej (z wyłączeniem
przetwarzania danych osobowych na potrzeby samego wniosku), Wnioskujący zostanie o
tym niezwłocznie poinformowany, a jego dane zostaną niezwłocznie usunięte.

5.

Niezwłocznie po otrzymaniu Wniosku, Administrator poinformuje o jego otrzymaniu
Wnioskującego i zamieści taką informację w prowadzonej przez siebie ewidencji.

6.

Administrator jest uprawniona do weryfikacji tożsamości Wnioskującego. W przypadku
braku skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których
ponosi odpowiedzialność Wnioskujący, Administrator może nie zrealizować Wniosku, o
czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

7.

W przypadku wniesienia Wniosku i ewentualnej prawidłowej weryfikacji tożsamości
Wnioskującego, Administrator przekazuje Wnioskującemu odpowiedź w terminie
najpóźniej jednego (1) miesiąca licząc od dnia otrzymania Wniosku. W przypadkach
obiektywnie skomplikowanych, gdy odpowiedź będzie wiązała się z dużym nakładem
pracy po stronie Administratora, termin może ulec wydłużeniu do dwóch (2) miesięcy, o
czym Wnioskujący zostanie poinformowany niezwłocznie.

8.

Realizacja prawa dostępu do danych Wnioskującego polega na wskazaniu przez
Administratora danych podlegających przetwarzaniu, w zakresie w jakim wniósł on
żądanie oraz informacji o celu przetwarzania danych, kategorii danych osobowych,
odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w
miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, o
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym o profilowaniu, oraz istotnych
informacjach o zasadach ich podejmowania), znaczeniu i przewidzianych konsekwencjach
przetwarzania danych, prawie żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzanych danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, o źródle pozyskania danych osobowych oraz prawie wniesienia skargi do
organu nadzorczego. Ponadto, Administrator załączy do odpowiedzi kopię danych
osobowych dotyczących Wnioskodawcy w powszechnie znanych i dostępnych formatach
nadających się do odczytu maszynowego.

9.

Skargi związane z wykonywaniem niniejszej procedury należy złożyć pisząc na adres
hello@rigby.pl lub przesyłając go na adres Administratora. Skarga rozpatrzona zostanie
niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej doręczenia, o
czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Wnioskujący zostanie również
poinformowany o fakcie otrzymania skargi. Informacja na temat skargi zostanie ponadto
zamieszczona w ewidencji.

POLITYKA COOKIES
I.

Administrator korzysta z plików cookies i innych podobnych mechanizmów w celach
marketingowych, w tym aby wyświetlać reklamy w innych miejscach w Internecie.

II.

Plik cookies to pliki tekstowe, które tworzone są automatycznie przez przeglądarkę internetową
podczas odwiedzania stron WWW. W tych plikach zbierane są informacje o tym, jak Pani/Pan
korzysta ze strony, co pozwala usprawnić jej działanie i dostosować wyświetlane dla Pani/ Pana
treści lub zaoferować pomoc.

III.

W dowolnym momencie może Pani/Pan zmienić ustawienia cookies w ustawieniach
przeglądarki (patrz pkt VII 2 Polityki). Odznaczenie konkretnych plików cookies będzie uznane za
odwołanie zgody i oznaczało będzie, że Administrator nie przetwarza już Pani/Pana danych w
tym zakresie.

IV.

Rodzaje używanych plików cookies i innych mechanizmów:
1.

Techniczne pliki cookies. Pliki te są niezbędne do prawidłowego działania Strony
Internetowej. Umożliwiają one zoptymalizować Stronę Internetową, zapewnić
bezpieczeństwo Pani/Pana przy korzystaniu z niej, zapamiętać wyrażone przez Panią/
Pana zgody oraz utrzymać sesję. Wyłączenie tych plików spowoduje brak działania Strony
Internetowej.

2.

Analityczne pliki cookies. Pliki te służą ulepszeniu funkcjonowania Strony Internetowej
oraz mierzeniu skuteczność podejmowanych działań marketingowych. Zbierane
informacje tworzą zbiorcze statystyki i analizy, które pomagają zrozumieć w jaki sposób
wykorzystywana jest Strona Internetowa oraz ulepszać ją.
W ramach analitycznych plików cookies, korzystamy z takich narzędzi jak:
a.

Google Analytics – Google może zbierać informacje w celu tworzenia raportów
dot. ruchu na Stronie Internetowej. Przykładowymi danymi zbieranymi w tym
zakresie to: czas trwania odwiedzin na Stronie Internetowej, kliknięcia, miejsca na
świecie, z których Użytkownik uzyskuje dostęp. Szczegółowe informacje o
działaniu
Google
Analytics
znajdziesz
pod
adresem
https://analytics.google.com/analytics/web.

b.

Sendinblue – to narzędzie do marketingu e-mailowego. Pozwala w szybki i
intuicyjny sposób tworzyć e-maile i newslettery, a także automatyzować ich
wysyłkę.

c.

Hotjar – Jest to narzędzie, które pozwala na nagrywanie ruchu użytkowników po
stronie strony internetowej. Pozwala na śledzenie ich ruchów myszki, a także
kliknięć. Pozwala na mierzenie opuszczeń poszczególnych stron, a także na
sprawdzenie, w którym miejscu formularzy, użytkownicy się gubią.

3.

V.

VI.

VII.

Marketingowe pliki cookies. Pliki te służą do dopasowywania treści i form reklam
wyświetlanych zarówno na Stronie Internetowej, jak i w innych miejscach w Internecie.

Długość przetwarzania i przechowywania danych:
1.

W przypadku plików cookies sesyjnych, pliki te pozostają na Pani/Pana urządzeniu aż do
opuszczenia Strony Internetowej lub wyłączeni przeglądarki internetowej.

2.

W przypadku plików cookies stałych, pliki te pozostają na Pani/Pana urządzeniu przez
określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia.

Rodzaj danych zbieranych przy pomocy plików cookies:
1.

Pliki cookies i inne wykorzystywane podobne mechanizmy zbierają jedynie Pani/Pana
anonimowe dane statystyczne, służące do usprawnienia Strony Internetowej oraz działań
marketingowych.

2.

Za pośrednictwem plików cookies i podobnych mechanizmów, Strona Internetowa nie
zbiera żadnych danych pozwalających na Pani/Pana identyfikację. Jedyną informacją o
użytkowniku, która bez połączenia z innymi danymi, nie pozwala na jego identyfikację,
jest adres IP. W przypadku przekazywania przez Administratora Pani/Pana adresu IP
niemożliwa jest Pani/Pana identyfikacja.

Zmiana ustawień plików cookies:
1.

W każdym czasie może Pani/Pan dokonać zmiany w zakresie ustawień dotyczących plików
cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

2.

Zmiana w zakresie ustawień dotyczących plików cookies możliwa jest również poprzez
zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach dokonania zmiany w ustawieniach dotyczących plików cookies poszczególnych
przeglądarek można znaleźć pod adresami:
a.

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;

b.

Safarii https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac.

c.

Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies;

d.

Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
I.

Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo Pani/Pani danych osobowych w zakresie
korzystania ze Strony Internetowej należy zgłaszać na adres hello@rigby.pl lub przesyłając go na
adres Administratora.

II.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji oraz Pani/ Pana danych
osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich
informacji /danych osobowych w oparciu o podstawę prawną oraz zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

III.

Poza przypadkami wskazanymi w niniejszej Polityce, dane osobowe nie zostaną ujawnione
żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane dotyczą.

