Polityka prywatności i plików cookie
serwisu ppkpocztylion.pl
(dalej także jako „Polityka prywatności”)
Kwestia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i przejrzystości ich przetwarzania jest dla Nas
bardzo istotna. Z tego względu poniżej przedstawiamy informacje dotyczące ochrony Twoich danych
osobowych, zasad ich przetwarzania przez Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
z siedzibą w Warszawie (dalej także jako: „Towarzystwo”, „Pocztylion”, „my”, „Nas”), a także
przysługujących Ci praw.
I. Czego dotyczy Polityka prywatności i plików cookie?
II. Podstawowe pojęcia
III. Administrator oraz jego dane kontaktowe oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych
osobowych
IV. Informacje dotyczące przetwarzania w ramach przeglądania Naszych stron internetowych
V. Informacje dotyczące przetwarzania w ramach korzystania z formularzy kontaktowych /
narzędzia do chatu
VI. Informacje o przetwarzaniu danych w ramach działań reklamowych i marketingowych, w tym
profilowaniu
1.

Kontakt e-mail oraz telefoniczny w celach reklamowych i marketingowych

2.

Reklamy internetowe Pocztylion

VII. Media społecznościowe
1.

Wtyczki do mediów społecznościowych

2.

Zasady przetwarzania informacji o użytkownikach portali społecznościowych

VIII. Przysługujące Ci prawa
IX. Pliki cookie i inne podobne technologie
1.

Informacje ogólne o cookies i innych podobnych technologiach

2.

W jakim celu korzystamy z cookies, na jakiej podstawie prawnej i przez jaki okres?

3.

Cookies i podobne technologie dostarczane przez podmioty trzecie

4.

Jak mogę zarządzać cookies?

I. Czego dotyczy Polityka prywatności i plików cookie?
Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób i zasady dotyczące:


przetwarzania przez Pocztylion z informacji dotyczących użytkownika strony internetowej
www.ppkpocztylion.pl oraz innych stron internetowych Pocztylion, które zawierają
odniesienie do niniejszej Polityki prywatności (Serwisy), w tym w przetwarzanych w ramach
korzystania z usług udostępnianych za pośrednictwem tych stron oraz przetwarzania danych
osobowych przez Pocztylion w związku z reklamacjami dotyczącymi korzystana przez
użytkownika ze stron Pocztylion,
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przetwarzania przez
społecznościowych,



przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonych praktyk marketingowych i
reklamowych Pocztylion.

Pocztylion

z

informacji

dotyczących

użytkownika

mediów

UWAGA: Niniejsza Polityka prywatności nie znajduje zastosowania do usług w postaci aplikacji Nasze
PPK, dostępnych pod adresem naszeppk.pl, objętych odrębną polityką prywatności.
W poszczególnych częściach niniejszej Polityki prywatności znajdziesz informacje dotyczące zakresu i
zasad przetwarzania Twoich danych osobowych – podzielone w zależności od celu i obszaru
przetwarzania Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności zawiera również informacje
o przysługujących Ci prawach w związku z przetwarzaniem przez Pocztylion Twoich danych osobowych
jak również Nasze dane kontaktowe oraz Naszego inspektora ochrony danych.
Polityka prywatności opiera się na następujących przepisach:






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)
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II. Podstawowe pojęcia
dane osobowe - to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym
wizerunek, nagranie głosu, dane o lokalizacji, dane kontaktowe, informacje zawarte w korespondencji,
informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
administrator – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania
danych osobowych.
Prawo telekomunikacyjne – uchwalona w Polsce ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne.
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw ie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
Serwisy – strona internetowa pod adresem www.ppkpocztylion.pl oraz inne strony internetowe
Pocztylion, które zawierają odniesienie do niniejszej Polityki prywatności.
Regulamin – Regulamin korzystania ze strony internetowej www.ppkpocztylion.pl.
Towarzystwo lub Pocztylion – Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie.
ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną.
PPK – Pracowniczy Plan Kapitałowy
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III.
Administrator oraz jego dane kontaktowe oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych
osobowych
Administrator i jego dane kontaktowe
Administratorem Twoich danych jest Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka
Akcyjna, z siedzibą pod adresem ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa (KRS: 0000011947, NIP:
5262291509).
Kontakt z administratorem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możliwy jest:
pisemnie – na adres siedziby Pocztylion, ustnie – pod numerami 801 101 801, (22) 123 60 00, lub pocztą
elektroniczną – na adres: ppk@pocztylion.com.
Inspektor ochrony danych (IOD) i jego dane kontaktowe
Pocztylion wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem
e-mail: IODO_PTE@pocztylion.com oraz adresem korespondencyjnym: ul. Inflancka 4, 00-189
Warszawa (z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych), we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Pocztylion, w tym w celu realizacji
praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
IV. Informacje dotyczące przetwarzania w ramach przeglądania Naszych stron internetowych
Towarzystwo stwarza możliwość przeglądania, odtwarzania i odczytywania przez użytkowników stron
Pocztylion informacji i materiałów (w tym m.in. zdjęć, tekstów, grafik, danych, materiałów audio-video
itp.). Poniżej znajdziesz informacje o zakresie zbieranych informacji, celach i podstawie prawnej
przetwarzania, okresie przechowywania zebranych informacji oraz ewentualnych podmiotach, które
uzyskują dostęp do przetwarzanych przez Pocztylion informacji.
Zakres zbieranych danych
Przetwarzamy dane osobowe, które nam pozostawiasz w ramach przeglądania Naszych Serwisów. Są
to przede wszystkim dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, pozyskane przez Pocztylion w
związku z korzystaniem z niezbędnych plików cookies i innych podobnych technologii tj. adres IP
urządzenia, na którym wyświetlana jest Nasza strona internetowa, adres URL wyświetlanego pliku lub
strony, datę i godzinę wejścia, dane dotyczące urządzenia i przeglądarki, z których korzystasz
odwiedzając Naszą stronę internetową, nazwę dostawcy Internetu oraz wszelkie inne podobne dane
dotyczące użytkowania, a także informacje, które mogą być wykorzystane w przypadku ataków na
Nasze systemy informatyczne.
Jeżeli przed wejściem do Naszych Serwisów wyraziłeś/aś stosowne zgody na cookies oraz inne podobne
technologie (tzw. zgody na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już
przechowywanej w urządzeniu końcowym), możemy przetwarzać informacje zbierane w ramach
cookies/innych technologii określone w sekcji Pliki cookie i inne podobne technologie
Informacje o zasadach przetwarzania innych danych podanych przez Ciebie np. w związku z
wypełnieniem dostępnych w Serwisie formularzy lub w celach reklamowych - znajdziesz poniżej, w
odrębnych zakładkach odnoszących się do poszczególnych rodzajów Twojej aktywności w Serwisie.
W związku z faktem, iż usługi i produkty oferowane w ramach Serwisu, dedykowane są dla osób
pełnoletnich, Towarzystwo nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania
Kiedy przeglądasz Naszą stronę internetową możemy przetwarzać Twoje dane w celach:
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•

w celu świadczenia określonej w Regulaminie usługi informacyjnej polegającej na udzieleniu
możliwości przeglądania, odtwarzania i odczytywania informacji i materiałów (w tym m.in.
zdjęć, tekstów, grafik, danych, materiałów audio-video itp.) udostępnionej w ramach Naszych
stron internetowych - w oparciu o przesłankę zawarcia i wykonania umowy o świadczenie
usług drogą elektroniczną [podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera b) RODO], w związku z art.
18 i 19 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

•

w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Towarzystwa, związanych z prowadzeniem
Serwisów polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa i niezawodności usług świadczonych
w ramach Naszych stron internetowych, zagwarantowania niezakłóconego tworzenia
połączenia, zagwarantowanie komfortowego korzystania ze stron internetowych, analizy
bezpieczeństwa i stabilności systemu, w oparciu o niezbędne cookies i inne podobne
technologie [podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera f) RODO];

•

w celu realizacji uzasadnionych interesów Towarzystwa, polegających na ustaleniu,
dochodzeniu lub obronie roszczeń, w tym rozpatrzeniu reklamacji [postawa prawna z art. 6
ustęp 1 litera f) RODO];



w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku
wykazania faktów (podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera f RODO);



w innych celach określonych w sekcji Pliki cookie i inne podobne technologie, w związku z
wyrażoną przez Ciebie zgodą na cookies oraz inne podobne technologie (tzw. zgodą na
przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w
urządzeniu końcowym) – w oparciu o prawnie uzasadnione interesy Pocztylion lub strony
trzeciej wynikające z udzielonej przez Ciebie przed wejściem do Naszych Serwisów zgody na
cookies oraz inne podobne technologie [podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera f) RODO].

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne dla realizowania celów
określonych powyżej, których Towarzystwo nie będzie mogło zrealizować w przypadku niepodania
danych osobowych. Twoja zgoda na wykorzystanie cookies/innych podobnych technologii jest
dobrowolna i nie jest warunkiem zawarcia umowy i uzyskania dostępu do Naszych Serwisów. Masz
prawo wycofać udzieloną zgodę w każdej chwili. Więcej na temat cookies oraz celów w jakich są
wykorzystywane znajdziesz w sekcji Pliki cookie i inne podobne technologie
Odbiorcy danych oraz informacja o przekazywaniu danych poza UE
Udostępniamy innym Twoje dane osobowe wyłącznie w przypadku, gdy posiadamy ku temu podstawę
prawną, w szczególności kiedy jest to niezbędne do wykonania świadczonych Tobie usług. Jeżeli
przekazujemy Twoje dane osobowe odbiorcom poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem
Gospodarczym (EOG), odbywa się to tylko wówczas, jeżeli w stosunku do tego kraju trzeciego Komisja
Europejska potwierdziła stosowny poziom ochrony danych, zapewnione zostały odpowiednie
zabezpieczenia (np. za pomocą standardowych klauzul ochrony danych lub wiążących reguł
korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy) albo jeżeli uzyskaliśmy na to Twoją
zgodę.
Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom publicznym lub innym podmiotom
uprawnionym do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa.
W zależności od celu, w jakim przetwarzamy Twoje dane, odbiorcami Twoich danych osobowych mogą
być również Nasi dostawcy tj. podmioty udostępniające Towarzystwu systemy teleinformatyczne,
przedsiębiorcy telekomunikacyjni, kancelarie prawne, firmy doradcze, z którymi współpracujemy oraz
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zaufane podmioty dostarczające Nam pliki cookie oraz inne podobne technologie, z których
korzystamy w Serwisach, w szczególności Google LLC (listę podmiotów trzecich, których cookies/inne
technologie używamy w Serwisach znajdziesz w sekcji Pliki cookie i inne podobne technologie).
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza EOG), gdyż niektórzy spośród
Naszych dostawców mają siedzibę lub korzystają z systemów poza terytorium EOG (głównie w USA).
W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby Nasi dostawcy dawali
gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze
zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) oraz
zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń takich jak wiążące reguły korporacyjne. Masz możliwość
uzyskania kopii tych danych.

Okres przechowywania danych
Nie przechowujemy Twoich danych osobowych dłużej niż to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich
dane zostały zgromadzone.
Dane osobowe, które będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, będą
przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia sporu.
W przypadku przetwarzania danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze dane będą przetwarzane przez okres istnienia rzeczonego obowiązku lub okres
wskazany we właściwych przepisach prawa.
Dane zapisane w plikach cookies/innych podobnych technologiach będą przez Nas przechowywane
przez czas odpowiadający cyklowi życia danego pliku cookie/technologii, okresy te wskazane zostały w
sekcji Pliki cookie i inne podobne technologie lub do czasu wycofania wyrażonej zgody lub wniesienia
skutecznego sprzeciwu. Zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie, przy czym pozostaje to bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Zasady zarządzania cookies zawarte zostały w Pliki cookie i inne podobne technologie
V. Informacje dotyczące przetwarzania w ramach korzystania z formularzy kontaktowych /
narzędzia do chatu
Towarzystwo umożliwia użytkownikom uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące PPK oraz innych
spraw z którymi się do Nas zwracają, poprzez udostępnione na stronach internetowych Pocztylion
formularze kontaktowe oraz narzędzia do prowadzenia chatu. Poniżej znajdziesz informacje o zakresie
zbieranych informacji, celach i podstawie prawnej przetwarzania, okresie przechowywania zebranych
informacji oraz ewentualnych podmiotach, które uzyskują dostęp do przetwarzanych przez Pocztylion
informacji.
Zakres zbieranych danych
Przetwarzamy Twoje dane, dobrowolnie przez Ciebie podane podczas kontaktu z Nami przy użyciu
dostępnych w Serwisach formularzy i narzędzia do chatu, tj. Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu, województwo w którym zamieszkujesz a także inne dane dobrowolnie podane przez Ciebie
w skierowanej do Nas wiadomości lub przekazane telefonicznie. Jeżeli przed wejściem do Naszych
Serwisów wyraziłeś/aś stosowne zgody na cookies oraz inne podobne technologie (tzw. zgody na
przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu
końcowym), możemy przetwarzać także informacje zbierane w ramach cookies/innych technologii
określone w sekcji Pliki cookie i inne podobne technologie. W przypadku zgody na cookies HubSpot
zakres danych może obejmować także informacje zebrane z wykorzystaniem narzędzia HubSpot takie
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jak: sposób korzystania przez użytkownika z Serwisu, informację o odczytaniu wiadomości e-mail,
kliknięciu w reklamę, kliknięciu w CTA na stronie, informację o wypełnieniu formularza.
W przypadku korzystania z chatu (czater.pl) istnieje możliwość zaimportowania danych w postaci
imienia, nazwiska oraz adresu e-mail z konta użytkownika na Facebooku lub konta Google. W takim
przypadku odpowiednio Facebook lub Google udostępnią aplikacji chatu wymagane dane. W
przypadku pobrania danych z Facebook są to: imię, nazwisko, adres e-mail, zaś w przypadku konta
Google: nazwa użytkownika, adres e-mail, ustawienia języka i zdjęcie profilowe.
W związku z faktem, iż usługi i produkty oferowane w ramach Serwisów, dedykowane są dla osób
pełnoletnich, Towarzystwo nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.
Cel oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe, które Nam przekazujesz, traktujemy oczywiście jako poufne. Kiedy kontaktujesz się z
Nami, Twoje dane osobowe są przetwarzane:


w celu świadczenia określonej w Regulaminie usługi formularza kontaktowego lub chatu,
udostępnianych w ramach Naszych stron internetowych - w oparciu o przesłankę zawarcia i
wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną [podstawa prawna z art. 6 ustęp 1
litera b) RODO], w związku z art. 18 i 19 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;



w celu kontaktu z Tobą i udzielenia Tobie informacji i porad, w oparciu o prawnie uzasadniony
interes Pocztylion, jakim jest odpowiadanie na Twoje zapytania, rozwiązywanie ewentualnych
problemów i tym samym utrzymywanie oraz zwiększanie Twojego zadowolenia [podstawa
prawna z art. 6 ustęp 1 litera f) RODO];



w zależności od charakteru i przebiegu sprawy, z którą się do Nas zwracasz, Twoje dane mogą
być przetwarzane również w celu realizacji uzasadnionych interesów Towarzystwa, które mogą
obejmować m.in. ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń, zapobieganie przestępstwom oraz
prowadzenie związanych z nimi dochodzeń, zarządzanie działalnością gospodarczą i jej dalszy
rozwój, w tym zarządzanie ryzykiem [podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera f) RODO];



w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku
wykazania faktów (podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera f RODO);



w innych celach określonych w sekcji Pliki cookie i inne podobne technologie w związku z
wyrażoną przez Ciebie zgodą na cookies oraz inne podobne technologie (tzw. zgodą na
przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w
urządzeniu końcowym) – w oparciu o prawnie uzasadnione interesy Pocztylion lub strony
trzeciej wynikające z udzielonej przez Ciebie przed wejściem do Naszych Serwisów zgody na
cookies oraz inne podobne technologie [podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera f) RODO].

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne dla realizacji Twojego zgłoszenia.
Twoja zgoda na wykorzystanie cookies/innych podobnych technologii jest dobrowolna i nie jest
warunkiem zawarcia umowy i uzyskania dostępu do Naszych Serwisów. Masz prawo wycofać udzieloną
zgodę w każdej chwili. Więcej na temat cookies oraz celów w jakich są wykorzystywane znajdziesz w
sekcji Pliki cookie i inne podobne technologie

Odbiorcy danych oraz informacja o przekazywaniu danych poza UE
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Udostępniamy innym Twoje dane osobowe wyłącznie w przypadku, gdy posiadamy ku temu podstawę
prawną, w szczególności kiedy jest to niezbędne do wykonania świadczonych Tobie usług. Jeżeli
przekazujemy Twoje dane osobowe odbiorcom poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem
Gospodarczym (EOG), odbywa się to tylko wówczas, jeżeli w stosunku do tego kraju trzeciego Komisja
Europejska potwierdziła stosowny poziom ochrony danych, zapewnione zostały odpowiednie
zabezpieczenia (np. za pomocą standardowych klauzul ochrony danych lub wiążących reguł
korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy) albo jeżeli uzyskaliśmy na to Twoją
zgodę.
Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom publicznym lub innym podmiotom
uprawnionym do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa.
W zależności od celu, w jakim przetwarzamy Twoje dane, odbiorcami Twoich danych osobowych mogą
być również Nasi dostawcy tj. podmioty udostępniające Towarzystwu serwisy, systemy i narzędzia
teleinformatyczne (np. EBROS Mariusz Rosa, HubSpot, Inc., HubSpot Ireland Limited), przedsiębiorcy
telekomunikacyjni, kancelarie prawne, firmy doradcze i świadczące usługi marketingowe, podmioty
świadczące usługi w zakresie dystrybucji (akwizycji) oraz zaufane podmioty dostarczające Nam pliki
cookie oraz inne podobne technologie, z których korzystamy w Serwisach, w szczególności Google LLC
(listę podmiotów, których cookies/inne technologie używamy w Serwisach znajdziesz w sekcji Pliki
cookie i inne podobne technologie
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza EOG), gdyż niektórzy spośród
Naszych dostawców mają siedzibę lub korzystają z systemów poza terytorium EOG (głównie w USA).
W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby Nasi dostawcy dawali
gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze
zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) oraz
zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń takich jak wiążące reguły korporacyjne. Masz możliwość
uzyskania kopii tych danych.
Okres przechowywania danych
Nie przechowujemy Twoich danych osobowych dłużej niż to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich
dane zostały zgromadzone.
Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane w zależności od podstawy przetwarzania – do czasu
wycofania wyrażonej zgody lub wniesienia skutecznego sprzeciwu. Zgodę możesz cofnąć w dowolnym
momencie, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe, które będą przetwarzane w celu wykazania i realizacji ciążących na Nas obowiązków
przetwarzamy jedynie w zakresie i przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków i wykazania,
iż ciążące na Nas obowiązki zostały zrealizowane.
VI. Informacje o przetwarzaniu danych w ramach działań reklamowych i marketingowych, w tym
profilowaniu
1. Kontakt e-mail oraz telefoniczny w celach reklamowych i marketingowych
Jeżeli wyraziłeś/aś na to zgodę, w ramach prowadzonych działań marketingowych i reklamowych
Towarzystwo może skontaktować się z Tobą mailowo/telefonicznie w celu przedstawienia Tobie
informacji o PPK, produktach dostarczających informacji o PPK czy informacji o prowadzonej
działalności. Poniżej znajdziesz informacje o zakresie zbieranych informacji, celach i podstawie
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prawnej przetwarzania, okresie przechowywania zebranych informacji oraz ewentualnych
podmiotach, które uzyskują dostęp do przetwarzanych przez Pocztylion informacji.
Zakres zbieranych danych
Twoje dane uzyskaliśmy od Ciebie lub z powszechnie dostępnych źródeł takich jak strona internetowa
Twojej firmy czy firmy, w której jesteś zatrudniony, czy z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zakres zbieranych danych obejmuje m.in.: Twoje
imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, województwo w którym zamieszkujesz, stanowisko
służbowe lub nazwę podmiotu, w którym pracujesz. Nadto, w przypadku wyrażenia zgody na cookies
HubSpot zakres danych może obejmować także informacje zebrane z wykorzystaniem narzędzia
HubSpot takie jak: sposób korzystania przez użytkownika z Serwisu, informację o odczytaniu
wiadomości e-mail, kliknięciu w reklamę, kliknięciu w CTA na stronie, informację o wypełnieniu
formularza.
W związku z faktem, iż usługi i produkty oferowane w ramach Serwisów, dedykowane są dla osób
pełnoletnich, Towarzystwo nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.
Cel oraz podstawa prawna przetwarzania
Pocztylion może przetwarzać Twoje dane osobowe:


w celach marketingu bezpośredniego, co jest Naszym prawnie uzasadnionym interesem. Cele
te obejmują w szczególności przedstawianie Tobie informacji o PPK, które wierzymy, że mogą
Cię zainteresować, jak również innych informacji o charakterze reklamowym i
marketingowym. Robimy to zawsze na podstawie Twojej zgody (kierowana do Ciebie
komunikacja e-mail lub telefoniczna, zawierająca treści marketingowe następuje w oparciu o
wyrażoną przez Ciebie zgodę przewidzianą ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną
oraz Prawem telekomunikacyjnym). Nigdy nie musisz wyrażać zgody (zgoda jest dobrowolna).
Jeżeli wyrazisz zgodę, to masz prawo ją odwołać w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie
wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego wcześniej do cofnięcia
zgody) [podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera f) RODO];



w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku
wykazania faktów [podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera f) RODO];



w innych celach określonych w sekcji Pliki cookie i inne podobne technologie w związku z
wyrażoną przez Ciebie zgodą na cookies oraz inne podobne technologie (tzw. zgodą na
przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w
urządzeniu końcowym) – w oparciu o prawnie uzasadnione interesy Pocztylion lub strony
trzeciej wynikające z udzielonej przez Ciebie zgody na cookies oraz inne podobne technologie
[podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera f) RODO].

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w szczególności nie jest warunkiem zawarcia umowy.
Odbiorcy danych oraz informacja o przekazywaniu danych poza UE
Udostępniamy innym Twoje dane osobowe wyłącznie w przypadku, gdy posiadamy ku temu podstawę
prawną, w szczególności kiedy jest to niezbędne do wykonania świadczonych Tobie usług. Jeżeli
przekazujemy Twoje dane osobowe odbiorcom poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem
Gospodarczym (EOG), odbywa się to tylko wówczas, jeżeli w stosunku do tego kraju trzeciego Komisja
Europejska potwierdziła stosowny poziom ochrony danych, zapewnione zostały odpowiednie
zabezpieczenia (np. za pomocą standardowych klauzul ochrony danych lub wiążących reguł
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korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy) albo jeżeli uzyskaliśmy na to Twoją
zgodę.
Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom publicznym lub innym podmiotom
uprawnionym do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa.
W zależności od celu, w jakim przetwarzamy Twoje dane, odbiorcami Twoich danych osobowych mogą
być również Nasi dostawcy tj. podmioty udostępniające Towarzystwu serwisy, systemy i narzędzia
teleinformatyczne (np. HubSpot, Inc., HubSpot Ireland Limited), przedsiębiorcy telekomunikacyjni,
kancelarie prawne, firmy doradcze i świadczące usługi marketingowe, podmioty świadczące usługi w
zakresie dystrybucji (akwizycji) oraz zaufane podmioty dostarczające Nam pliki cookie oraz inne
podobne technologie, z których korzystamy w Serwisach, w szczególności Google LLC, HubSpot, Inc.,
HubSpot Ireland Limited (listę podmiotów, których cookies/inne technologie używamy w Serwisach
znajdziesz w sekcji Pliki cookie i inne podobne technologie
Za Twoją zgodą, Twoje dane mogą zostać również przekazane do funduszy, którymi zarządza
Towarzystwo, jeżeli Twoja organizacja będzie zainteresowana zawarciem umowy dotyczącej PPK.
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza EOG), gdyż niektórzy spośród
Naszych dostawców mają siedzibę lub korzystają z systemów poza terytorium EOG (głównie w USA).
W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby Nasi dostawcy dawali
gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze
zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) oraz
zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń takich jak wiążące reguły korporacyjne. Masz możliwość
uzyskania kopii tych danych.
Okres przechowywania danych
Nie przechowujemy Twoich danych osobowych dłużej niż to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich
dane zostały zgromadzone.
Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane w zależności od podstawy przetwarzania – do czasu
wycofania wyrażonej zgody lub wniesienia skutecznego sprzeciwu. Zgodę możesz cofnąć w dowolnym
momencie, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe, które będą przetwarzane w celu wykazania i realizacji ciążących na Nas obowiązków
przetwarzamy jedynie w zakresie i przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków i wykazania,
iż ciążące na Nas obowiązki zostały zrealizowane.
Profilowanie
W Naszych działaniach marketingowych stosujemy profilowane informacje handlowe tj. uwzględniamy
zachowania lub ich prognozy oraz posiadane informacje o użytkownikach, ich cechach i preferencjach
aby optymalnie dopasować informacje handlowe do ich przewidywanych potrzeb (profilowanie). W
ramach tych działań, przy użyciu narzędzi wskazanych w niniejszej Polityce prywatności możemy łączyć
dane o użytkowniku z informacjami dotyczącymi jego cech, zachowań lub preferencji. Możesz wyrazić
sprzeciw względem profilowania poprzez wysłanie wiadomości e-mail z taką informacją na skrzynkę
ppk@pocztylion.com
Jeśli użytkownik zrezygnujesz z profilowania Pocztylion będzie mu przekazywać tylko nieprofilowane
informacje handlowe.
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2. Reklamy internetowe Pocztylion
W przypadku gdy wyrazisz na to zgodę, Nasze Serwisy będą wykorzystywać w celach reklamowych pliki
cookies oraz inną podobną technologię. Poprzez pliki cookies oraz inne podobne technologie, gdy
korzystasz z Naszych Serwisów gromadzimy i analizujemy informacje służące optymalizacji Naszych
Serwisów i wyświetlanych na nich reklam, w tym informacje o twojej aktywności i zainteresowaniach
[podstawą przetwarzania jest wówczas Artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO w związku z wyrażoną zgodą
na przechowywanie i dostęp do plików cookies innej podobnej technologii na Twoim urządzeniu
końcowym].
Pocztylion przeprowadza internetowe kampanie reklamowe, w ramach których wyświetlane są
reklamy Pocztylion użytkownikom stron internetowych Pocztylion oraz stron dostawców usług
marketingowych Pocztylion takich jak LinkedIn, Facebook, Twitter czy Google. Pocztylion korzysta z
plików cookie w celu tzw. retargetingu, umożliwiającego wyświetlanie reklam Pocztylion na stronach
innych podmiotów oraz portali społecznościowych tym użytkownikom, którzy wcześniej wykazali
zainteresowanie PPK czy innymi produktami i usługami Pocztylion.
Pocztylion wykorzystuje również platformy reklamowe do wyświetlania swoich reklam na stronach
internetowych innych podmiotów. Platformy reklamowe, które Pocztylion wykorzystuje do
wyświetlania takich reklam, generują własne pliki cookie i inne podobne technologie, aby mierzyć
skuteczność takich reklam (statystyki) i lepiej poznawać potencjalne zainteresowania użytkowników.
Zarówno Pocztylion, jak i wykorzystywane przez nią platformy reklamowe uzyskują informacje na
temat tego, jakie reklamy Pocztylion są wyświetlane danemu użytkownikowi, które reklamy
użytkownik klika oraz na której stronie/serwisie zostały one wyświetlone. Pocztylion może używać tych
platform do wyświetlania reklam na stronach internetowych lub platformach, które są dostosowane
do użytkownika w oparciu o sposób korzystania ze stron/platform.
Możesz zrezygnować z oglądania reklam opartych na Twoich zainteresowaniach na wiele sposób np.
za
pośrednictwem
European
Interactive
Digital
Advertising
Alliance
(http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory).
Więcej na temat cookies i innych podobnych technologii, odbiorcach informacji, okresach
przechowywania informacji, celach w jakich są wykorzystywane oraz sposobach zarządzania , w tym
rezygnacji z cookies znajdziesz w sekcji Pliki cookie i inne podobne technologie W tej sekcji znajdziesz
również informacje jak zarządzać plikami cookies

VII. Media społecznościowe
1. Wtyczki do mediów społecznościowych
Na Naszych stronach internetowych udostępniamy wtyczki do stron portali społecznościowych, które
umożliwią Ci połączenie się z portalami społecznościowymi (widoczne na stronach logotypy portali
społecznościowych).
Bez Twojej ingerencji wtyczki społecznościowe nie wysyłają żadnych danych do poszczególnych portali
społecznościowych. Dopiero po kliknięciu danego przycisku (widocznego na stronie logotypu portalu
społecznościowego) nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem danego portalu
społecznościowego i może on wówczas gromadzić dane i korzystać z plików cookie. Wówczas, jeśli
jesteś zalogowany do portalu społecznościowego, może on przypisać Twoją wizytę na tej stronie
internetowej do Twojego konta użytkownika, jeżeli wyraziłeś zgodę na cookies i inne podobne
technologie wchodząc do Naszego Serwisu. Pamiętaj, że możesz zarządzać cookies (więcej informacji
znajdziesz w sekcji Pliki cookie i inne podobne technologie
Z Naszym Serwisem zintegrowane są następujące wtyczki do mediów społecznościowych:
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Wtyczka Facebook (dostawca Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA),
Wtyczka Twitter (dostawca: Twitter Inc., Headquarters, 1355 Market Street, Suite 900, San
Francisco, CA, USA),
Wtyczka LinkedIn (dostawca: LinkedIn Headquarters 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View,
CA 94043, USA).

2. Zasady przetwarzania informacji o użytkownikach portali społecznościowych
Pocztylion prowadzi profile w portalach społecznościowych takich jak Facebook, w ramach których
przetwarza dane osobowe ich użytkowników. Zasady przetwarzania przez Pocztylion informacji o
użytkownikach w portalach społecznościowych określa Polityka social media.
VIII. Przysługujące Ci prawa
W zakresie i przypadkach określonych przepisami, w szczególności RODO, przysługują Ci następujące
prawa:


prawo dostępu do przetwarzanych danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą,
uprawniona jest do uzyskania od administratora danych informacji o przetwarzaniu danych
osobowych – w tym o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
podstawie prawnej przetwarzania, planowanym okresie przetwarzania oraz o odbiorcach,
którym dane są ujawniane – a także do uzyskania kopii danych osobowych, które są przez
administratora danych przetwarzane,



prawo do sprostowania danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo
zwrócenia się do administratora danych z wnioskiem o sprostowanie nieprawidłowych lub
uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, które tej osoby dotyczą,



prawo do usunięcia danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać
od administratora danych niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, w przypadku,
gdy dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane lub gdy
osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę będącą jedyną podstawą prawną przetwarzania (nie
ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody),



prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma
prawo zwrócenia się do administratora danych z żądaniem ograniczenia przetwarzania, w
przypadku, gdy:



o

istnieje prawdopodobieństwo nieprawidłowości danych osobowych (do czasu
sprawdzenia przez administratora danych ich prawidłowości),

o

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

o

ustał cel przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, ale są one
potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń,

o

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą – i której dane
są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody osoby lub zawartej umowy
– ma prawo żądać od administratora danych udostępnienia (w powszechnie używanym
formacie pozwalającym na odczyt) danych przez siebie dostarczonych lub przesłania ich do
innego administratora (jeżeli istnieją w tym zakresie techniczne możliwości),
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prawo do cofnięcia zgody –jeżeli przetwarzanie realizowane jest w oparciu o zgodę, zgoda
może być w każdym czasie cofnięta przez osobę, której dane dotyczą (nie ma to jednak wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody),



prawo do sprzeciwu – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwić się
przetwarzaniu dotyczących jej danych, które odbywa się w oparciu o usprawiedliwiony cel
administratora danych (sprzeciw powinien zawierać uzasadnienie), chyba że administrator
danych wykaże istnienie nadrzędnych podstaw do przetwarzania, w przypadku jednak gdy
sprzeciw dotyczy przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych brak jest
konieczności uzasadniania sprzeciwu, administrator musi zastosować się do sprzeciwu.

Jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Pocztylion lub chcesz
zrealizować prawa przysługujące Ci na gruncie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w
związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Pocztylion, możesz skontaktować się z
Nami lub Naszym Inspektorem Ochrony Danych – dane kontaktowe znajdziesz w sekcji Administrator
oraz jego dane kontaktowe oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych


prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych
osobowych przez Pocztylion narusza przepisy RODO lub inne powszechnie obowiązujące
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

IX. Pliki cookie i inne podobne technologie
Pocztylion korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w ramach swoich stron
internetowych, w których zawarto odesłanie do niniejszej Polityki prywatności.
1.

Informacje ogólne o cookies i innych podobnych technologiach

Pliki cookies. To małe pliki tekstowe używane do przechowywania danych informatycznych na
urządzeniu końcowym, z którego korzystasz przeglądając Nasze strony internetowe, które
przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się ze stroną internetową z danego
urządzenia końcowego (tj. Twojego komputera, tableta, smartphona itp.). Pliki cookies nie wyrządzają
szkód na Twoim urządzeniu końcowym, nie zwierają wirusów czy innych szkodliwych programów, ani
nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu
zainstalowanym na tych urządzeniach.
Cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia,
wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze
stroną internetową, oraz inne potrzebne dane. Za ich pośrednictwem nie otrzymujemy jednak
bezpośredniej informacji o Twojej tożsamości.
Mając na uwadze czas życia cookies, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
Cookies sesyjne - pliki tymczasowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym do czasu
opuszczenia przez Ciebie strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej, z której
korzystasz.
Cookies stałe - przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach
plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie (zasady zarządzania cookies opisane zostały w
zakładce poniżej).
Piksele. To niewielki obraz, który może być umieszczony na stronie internetowej lub wiadomości e12

mail. Aby mógł działać prawidłowo, wymaga połączenia z Naszymi serwerami (przekazującego
informacje o urządzeniu i wizycie). Korzystamy z pikseli, by dowiedzieć się więcej o interakcjach
użytkownika z treścią wiadomości e-mail lub treścią Serwisu, np. o interakcjach z reklamami lub
publikacjami. Ponadto piksele umożliwiają Nam umieszczanie plików cookie w przeglądarce
użytkownika.
Pamięć lokalna. Pozwala Serwisom na przechowywanie informacji lokalnie na urządzeniach
użytkownika. Pamięć lokalną można wykorzystać do udoskonalenia sposobu korzystania z Naszych
stron, na przykład poprzez włączenie funkcji, zapamiętanie preferencji użytkownika i zwiększenie
funkcjonalności Serwisu.
Inne podobne technologie.
Wykorzystujemy także technologie śledzenia, takie jak sygnalizatory
internetowe (tzw. tagi) tj. drobne fragmenty kodu programowania w Serwisach, wiadomościach email oraz reklamach, umożliwiające m.in. pomiar ruchu i zachowania użytkowników, zbieranie
informacji o skuteczności reklam internetowych, korzystanie z remarketingu i kierowania reklam na
grupę docelową oraz testowanie i ulepszanie Serwisu (w szczególności dzięki nim Pocztylion
otrzymuje informację o każdym wyświetleniu lub kliknięciu strony internetowej Pocztylion,
wiadomości e-mail albo reklamy).
2.

W jakim celu korzystamy z cookies, na jakiej podstawie prawnej i przez jaki okres?

Na stronach internetowych Pocztylion wykorzystywane są następujące pliki cookies oraz inne
podobne technologie:
Niezbędne cookies wykorzystujemy w celu prawidłowego funkcjonowania i wyświetlania Serwisu;
tego rodzaju cookies realizują podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i
dostępność Serwisu, a także pozwalają Ci na poruszanie się po Serwisie oraz używanie jego elementów,
służą m.in. utrzymaniu sesji użytkownika czy zapisaniu stanu sesji użytkownika, pozwalają
dostosowywać nasze usługi do Twoich wyborów mających techniczne znaczenie dla działania Serwisu,
np. wybranego języka, wybranych opcji (np. wyrażonej zgody).
Analityczne cookies wykorzystujemy w celu optymalizacji i ulepszania Serwisu a także prowadzenia
statystycznej analizy korzystania z Serwisu.
Reklamowe i marketingowe cookies wykorzystujemy w celu dopasowania treści i form reklam,
wyświetlanych zarówno na Naszych stronach, jak i w sieciach reklamowych Naszych partnerów, w tym
Google, Facebook, LinkedIn, do Twoich potrzeb i upodobań.
Niezbędne cookies wykorzystywane są w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów
Towarzystwa jakimi są skuteczne prowadzenie Serwisów, zapewnienie bezpieczeństwa i
niezawodności usług świadczonych w ramach Serwisów, zagwarantowanie komfortowego korzystania
z Serwisów, analizy bezpieczeństwa i stabilności systemu [podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera f
RODO].
W przypadku analitycznych oraz reklamowych i marketingowych cookies, zapytamy Ciebie przed
wejściem do Serwisu o zgodę na ich wykorzystanie. W związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą na
cookies oraz inne podobne technologie (tzw. zgodą na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie
dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym) będziemy przetwarzać
informacje dotyczące Ciebie w oparciu o prawnie uzasadnione interesy Pocztylion lub strony trzeciej
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wynikające z udzielonej przez Ciebie przed wejściem do Naszych Serwisów zgody na cookies oraz inne
podobne technologie [podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera f) RODO].
Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o wykorzystywanych cookies:

Nazwa
cookie/narzędzia

Rodzaj
cookie

Stały czy
sesyjny oraz
okres
przechowywania
cookie

Niezbędny

Sesyjny; Plik zostaje
usunięty
po
zakończeniu sesji

Plik rozpoznaje sesję
użytkowania
na
stronie

Nie

PHPSESSID

Stały; 2 lata

Plik Google Analytics:
wykorzystywany do
rozróżniania
użytkowników i sesji

Tak – Google Ireland
Limited

Stały; 1 minuta

Plik Google Analytics:
wykorzystywany do
ograniczenia
częstotliwości żądań

Tak – Google Ireland
Limited

Tak – Google Ireland
Limited

_ga

__gat

Analityczny

Analityczny

Zastosowanie

Dostęp do cookie
przez podmiot
trzeci

_gid

Analityczny

Stały; 1 dzień

Google
Analytics:
wykorzystywany
do
rozróżniania
użytkowników
i
sesji

_fbp

Reklamowy i
marketingowy

Stały; 3 miesiące

Piksel
Facebooka:
Wykorzystywany do
targetowania reklam

Tak – Facebook Ireland
Ltd.

Plik Hubspot: plik
cookie jest tworzony
również wtedy, gdy
HubSpot
zmienia
sesyjny plik cookie.
Plik ustawiany jest na
„1” i wykorzystywany
do ustalenia, czy
użytkownik
ponownie uruchomił
swoją przeglądarkę.
Jeśli taki plik cookie
nie występuje w
ramach zarządzania
plikami
cookie,
zakładamy, że chodzi
o nową sesję.

Tak – Hubspot Inc.

Plik Hubspot: plik
cookie zapisuje sesje.
Wykorzystuje się go
do ustalenia, czy
należy
zwiększyć
numer sesji i znacznik
czasu w pliku cookie
__hstc. Zawiera on
domenę, viewCount
(zwiększa
każdy
pageView
podczas

Tak – Hubspot Inc.

__hssrc

Analityczny

Sesyjny; Plik zostaje
usunięty
po
zakończeniu sesji

__hssc

Analityczny

Stały; 30 minut
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sesji)
oraz
początkowy znacznik
czasu sesji.
hubspotutk

Analityczny

Stały; 13 miesięcy

Plik Hubspot: plik
cookie
jest
wykorzystywany do
monitorowania
tożsamości
użytkownika. Ten plik
cookie
jest
przekazywany
HubSpot
podczas
wysyłki formularza
oraz
powielania
kontaktów.

Tak – Hubspot Inc.

__hstc

Analityczny

Stały; 13 miesięcy

Plik Hubspot: plik
cookie służący do
monitorowania
użytkowników.
Zawiera on domenę,
utk (patrz poniżej),
początkowy znacznik
czasu
(ostatnia
wizyta),
ostatni
znacznik
czasu
(ostatnia
wizyta),
bieżący
znacznik
czasu (obecna wizyta)
oraz numer sesji
zwiększany z każdą
kolejną wizytą.

Tak – Hubspot Inc.

__hs_opt_out

Niezbędny

Stały; 13 miesięcy po
wizycie na naszej
stronie internetowej

Plik
Hubspot:
wykorzystywany do
przypomnienia, aby
nie
prosić
użytkownika
o
ponowną akceptację
plików cookie.

Tak – Hubspot Inc.

__hs_do_not_track

Niezbędny

Stały; 13 miesięcy po
wizycie na naszej
stronie internetowej

Plik
Hubspot:
wykorzystywany aby
zapobiec by kod
śledzenia
wysyłał
informacje
do
HubSpot. Ten plik
różni
się
od
dezaktywacji plików
cookie,
tym
że
zanonimizowane
informacje mogą być
nadal przesyłane do
HubSpot.

Tak – Hubspot Inc.

__hs_testcookie

Niezbędny

Sesyjny; Plik zostaje
usunięty
po
zakończeniu sesji

Plik
Hubspot:
wykorzystywany do
sprawdzenia,
czy
użytkownik
aktywował wsparcie
dla plików cookie.

Tak – Hubspot Inc.
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hsPagesViewedThisSession

Niezbędny

Sesyjny; Plik zostaje
usunięty
po
zakończeniu sesji

Plik Hubspot Ten plik
cookie
jest
wykorzystywany do
monitorowania
wywołań
strony
podczas sesji.

Tak – Hubspot Inc.

czater442(..)

stały

stały

identyfikator klienta

nie

czater_teasr_shown

stały

stały

czy
klientowi
wyświetlono
zaproszenie
do
rozmowy

nie

czater_first_refer

stały

stały

źródło wejścia klienta

nie

czater_open2

stały

stały

stan
czatotworzony

czy

nie

czater_teaser-closed

stały

stały

czy zaproszenie do
rozmowy zamknięte

nie

3.

Cookies i podobne technologie dostarczane przez podmioty trzecie

Pliki cookies i inne podobne technologie mogą być ustawiane przez Nasze Serwisy lub przez podmioty
trzecie (tzw. cookies podmiotów trzecich) - zaufane firmy zewnętrzne, z których usług korzystamy tj.:
Google Analytics
Serwis korzysta z Google Analytics - narzędzia służącego do prowadzenia analiz sieciowych spółki
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Dane
gromadzone z wykorzystaniem tego narzędzia są wykorzystywane do celów analitycznych i
statystycznych w zakresie korzystania z Serwisu oraz dla celów optymalizacji korzystania przez
użytkownika z Serwisu, w tym poprzez profilowanie. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które
są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Ciebie z
Serwisu. Google używa danych Google Analytics, by świadczyć usługę pomiarową Google Analytics.
Identyfikatory, np. pliki cookie i identyfikatory instancji aplikacji, służą do pomiarów interakcji
użytkowników z Serwisami lub aplikacjami klientów. Adresów IP używa się natomiast do ochrony
usługi Google Analytics i informowania klientów, skąd pochodzą ich użytkownicy. Google może
również przekazywać te informacje stronom trzecim zgodnie z wymogami prawa lub jeśli te strony
trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Adres IP przesyłany przez Twoją przeglądarkę w
związku ze stosowaniem Google Analytics nie jest powiązywany z innymi danymi Google.
W ramach korzystania z Google Analytics zbieramy również informacje aktywności użytkowników w
Serwisie za pomocą tagów. Tagi to drobne fragmenty kodu strony internetowej, umożliwiające m.in.
pomiar ruchu i zachowania użytkowników, zbieranie informacji o skuteczności reklam online i
kanałów społecznościowych, korzystanie z remarketingu i kierowania reklam na grupę docelową oraz
testowanie i ulepszanie strony internetowej. Za pomocą tagów rejestrujemy na następujące
zdarzenia: – klik w pole adres email, – klik w pole zawierające numer telefonu, klik w pole „podpisz
umowę o PPK”, kliknięcie w pole „wyślij formularz”. Zbieranie przez nas tych informacji nie wiąże się
w żaden sposób z możliwością identyfikacji użytkownika.
Dane kontaktowe: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA oraz
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Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout lub
https://www.google.com/analytics/privacyoverview.html

Google Ads Remarketing
Pocztylion korzysta także z funkcji remarketingu Google, która umożliwia prezentowanie w sieci
reklamowej Google reklam opartych na zainteresowaniach użytkownika. W tym celu analizowana jest
interakcja użytkowników Naszego Serwisu, np. które obszary zainteresowały użytkownika. Dla
zrealizowania tych działań na urządzeniu użytkownika zapisywane są pliki cookies Google, które
pozwalają na rozpoznawanie odwiedzających gdy znajdą się oni na stron internetowych będących
częścią sieci reklamowej Google. Strony te mogą następnie wyświetlać reklamy dla odwiedzających,
które odnoszą się do treści uprzednio przeglądanych przez odwiedzających na stronach
internetowych, wykorzystujących funkcję remarketingu Google. Zgodnie z informacjami
udostępnianymi przez Google nie gromadzi żadnych danych osobowych podczas tego procesu, jeżeli
jednak użytkownik chciałby wyłączyć funkcję remarketingu Google jest to możliwe poprzez
ustawienie swoich preferencji preferencje na stronie https://adssettings.google.com. Inną
możliwością jest wyłączenie używanie plików cookie do reklamy opartej na zainteresowaniach za
pośrednictwem Advertising Network Initiative, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie
http://optout.networkadvertising.org/?c=1.
Dane kontaktowe: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA oraz
Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Więcej
informacji:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl
https://policies.google.com/privacy?hl=pl%20Wi%C4%99cej%20informacji

oraz

Google Tag Manager
Nasz Serwis korzysta z usługi „Google Tag Manager”. Menedżer tagów to narzędzie służące do
zarządzania tzw. tagami, które są wykorzystywane podczas śledzenia w marketingu online. Menedżer
tagów nie przetwarza żadnych danych osobowych, ponieważ służy jedynie do zarządzania innymi
usługami - np. Google Analytics itp.
Dane kontaktowe: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA oraz
Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Więcej informacji na temat menedżera tagów można
https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

znaleźć

pod

adresem:

Hubspot
W naszym Serwisie wykorzystywana jest aplikacja HubSpot. Jest to zintegrowane oprogramowanie,
którego używamy do obsługi różnych aspektów Naszego marketingu online. Obejmuje on tzw. pliki
cookie analizujące zachowanie użytkownika. HubSpot pomaga Pocztylion w analizach statystycznych
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i ocenach zachowań użytkowników, dzięki czemu możemy lepiej koordynować naszą strategię
marketingową i optymalizować dostarczane użytkownikom treści. HubSpot wykorzystywany jest w
szczególności w marketingu e-mail Pocztylion, publikowaniu i raportowaniu w mediach
społecznościowych, raportowaniu (np. źródła ruchu, dostępy itp.), zarządzanie kontaktami (np.
segmentacja użytkowników itp.), oraz w obsłudze formularzy kontaktowych.
Jeśli użytkownik podczas wizyty w Serwisie: wypełni formularz kontaktowy, pobierze ebooka lub
wyrazi wolę otrzymywania informacji marketingowych poprzez jeden z dostępnych kanałów,
wówczas podane przez użytkownika dane osobowe zostaną zapisane w HubSpot wraz z danymi,
zapisanymi z wykorzystaniem plików cookie HubSpot wskazanych w tabeli powyżej. HubSpot
umożliwia także automatyczne uzyskiwanie informacji o tym, czy i kiedy została otwarta wiadomość
przesłana pocztą elektroniczną oraz który link podany w wiadomości został kliknięty i kiedy. Dane te
przechowywane są w oprogramowaniu HubSpot.
Wszystkie zebrane przez nas informacje podlegają niniejszej Polityce prywatności i wykorzystujemy
je wyłącznie do optymalizacji naszych działań marketingowych.
Użytkownik może zapobiec śledzeniu w HubSpot, wyłączając obsługę plików cookies w przeglądarce
lub z wykorzystaniem bannera cookies.
Przekazywanie danych osobowych do HubSpot oparte jest na standardowych klauzulach umownych
Komisji (UE).
Dane kontaktowe: HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA.
Więcej
informacji
o
plikach
cookies
stosowanych
przez
firmę
HubSpot
https://knowledge.hubspot.com/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser;
https://knowledge.hubspot.com/account/how-does-hubspot-track-visitors.

Piksel Facebooka
Serwis wykorzystuje również tzw. piksel Facebooka.
Piksel Facebooka umożliwia profilowanie użytkowników oraz jak najdokładniejsze dopasowywanie
reklamy do preferencji danego użytkownika. Piksel Facebooka umożliwia Nam kierowanie za
pośrednictwem Facebooka przekazów reklamowych, do osób które już odwiedziły nasz Serwis.
Dane kontaktowe: Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA.
Więcej informacji: https://www.facebook.com/policy.php

Piksel LinkedIn
Piksel LinkedIn umożliwia profilowanie użytkowników oraz jak najdokładniejsze dopasowywanie
reklamy do preferencji danego użytkownika. Piksel LinkedIn umożliwia Nam kierowanie za
pośrednictwem LinkedIn przekazów reklamowych, do osób które już odwiedziły nasz Serwis.
Dane kontaktowe: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. LinkedIn
Headquarters 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, USA
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Więcej informacji: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube Videos
W Naszym Serwisie są embedowane filmy YouTube przechowywane na http://www.YouTube.com.
Filmy te mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. Wszystkie one są
embedowane w „rozszerzonym trybie ochrony danych”, co oznacza, że dane użytkowniku nie są
przesyłane do YouTube, jeśli użytkownik nie kliknie w film, aby rozpocząć jego odtwarzanie. Dopiero
po odtworzeniu filmów dane, są przesłane do YouTube. Przesyłane dane obejmują informację na
jakiej stronie film jest osadzony oraz pomiar interakcji (np. w którym momencie film został
zatrzymany. Jeśli użytkownik jest zalogowany w Google, przesyłane informacje będą bezpośrednio
powiązane z kontem Google użytkownika. Jeśli użytkownik nie chce aby film był powiązany z jego
kontem Google (kontem YouTube) winien wylogować się przed uruchomieniem filmu. YouTube
przechowuje dane jako profile użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku
i / lub projektowania swojej strony internetowej pod kątem popytu. Użytkownik może sprzeciwić się
tworzeniu tych profili użytkowników, przy czym w tym celu musisz skontaktować się z YouTube, aby
skorzystać z tego prawa.
Dane kontaktowe: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA oraz
Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Więcej informacji: https://www.youtube.com/privacy .

4.

Jak mogę zarządzać cookies?

Nie korzystamy z Analitycznych cookies oraz Reklamowych i marketingowych cookies, chyba że
wyrazisz na to zgodę przed wejściem do Serwisu.
Jeżeli skorzystasz z możliwości rezygnacji z cookies za pomocą przycisku udostępnionego w banerze
cookies, który widzisz wchodząc do Naszego Serwisu, możemy nadal wykorzystywać Niezbędne
cookies.
W każdej chwili masz możliwość zarządzania ustawieniami swojej przeglądarki internetowej
dotyczącymi cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Twojego
komputera, w tym wyłączyć stosowanie plików cookies.
Pragniemy jednak podkreślić, iż wyłączenie lub ograniczenie stosowania plików cookies, może
wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.
Informujemy, iż w każdej przeglądarce metodologia wyłączania plików cookies jest inna. Możesz
uzyskać wyczerpujące informacje na temat blokowania plików cookies za pomocą sekcji pomocy
przeglądarki, której używasz.
Poniżej zamieszono linki do przewodników opisujących sposób wyłączania plików cookie oraz
elementów śledzących w wybranych przeglądarkach internetowych:



Mozilla Firefox
Internet Explorer
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Google Chrome
Opera
Safari

Aby wyłączyć przekazywanie Twoich danych do celów analitycznych i statystycznych z wykorzystaniem
Google Analytics możesz również zainstalować rozszerzenie do przeglądarki internetowej zgodnie z
instrukcją podaną pod tym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en.

NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI JEST NA BIEŻĄCO WERYFIKOWANA I W RAZIE POTRZEBY
AKTUALIZOWANA, ABY ODZWIERCIEDLAŁA ONA WSZELKIE ZMIANY W SPOSOBIE PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH LUB WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIE I INNCYH PODOBNYCH TECHNOLOGII.
NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI OBOWIĄZUJE OD: 30.07.2020.
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