Polityka prywatności IdeaSystems.

1) IdeaSystems przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i z należytą
starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę,
bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych Użytkowników i innych osób,
w szczególności przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.
Niniejsza Polityka Prywatności określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od
Użytkowników oraz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem
i wykorzystywaniem. Polityka obowiązuje w stosunku do wszystkich witryn internetowych
obsługiwanych przez lub w imieniu IdeaSystems.
Kwestie związane z przetwarzaniem danych w ramach zakupionych produktów lub usług IdeaSystems
regulowane są odrębnymi procedurami oraz umowami.
IdeaSystems deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo
przekazanych danych, jak i zobowiązuje się wykonywać działania zapobiegające ingerencjom osób
trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą. Przekazane dane osobowe
będą wykorzystywane do celów określonych w dalszej części dokumentu.
IdeaSystems jako właściciel niniejszej Polityki Prywatności zastrzega sobie prawo do jej zmiany
w całości lub w części. Nowe brzmienie Polityki obowiązuje od momentu opublikowania jej na stronie
IdeaSystems. Zgoda udzielona przez Użytkownika zgodnie z treścią niniejszego dokumentu stanowi
zgodę udzieloną IdeaSystems.
Administratorem gromadzonych danych jest spółka IdeaSystems Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze
przy ulicy Energetyków 7, 65-729 Zielona Góra, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345776, numer NIP: 9291820846, zwaną
dalej na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności Administratorem Danych.
2) Informujemy, iż Użytkownik może kontaktować się z IdeaSystems bezpośrednio - telefonicznie lub
wchodząc na stronę IdeaSystems w celu zapoznania się z informacjami na temat organizacji,
programów i usług oraz wysłuchania lub obejrzenia określonych programów, bez konieczności
podawania swoich danych osobowych. Niezależnie od powyższego, mogą zaistnieć okoliczności,
kiedy dane osobowe Użytkownika będą niezbędne do zrealizowania żądanej usługi lub procesu.
W takich przypadkach Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności udostępnienia oraz
o sposobie wykorzystania danych, mając tym samym możliwość podjęcia decyzji, co do
udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych.
3) Informując IdeaSystems o chęci zapoznania się z informacją handlową, w szczególności ofertą
produktów, otrzymaniem materiałów marketingowych i PR, wydawnictw, newsletterów, Użytkownik
udziela tym samym zgody na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z nim lub wskazaną przez niego
osobą trzecią.

IdeaSystems ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom, których zaangażowanie w realizację
usługi jest nieodzowne (np. partnerzy, instytucje finansowe, pocztowe, rządowe, firmy
transportowe). Takie podmioty są zobowiązane korzystać z udostępnionych im danych osobowych
tylko w celu realizacji usług w imieniu IdeaSystems oraz traktować dane osobowe Użytkownika jako
ściśle poufne.
Dane przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane również do utrzymywania lub
rozwijania relacji biznesowych, a także w celu zapewnienia optymalnego świadczenia usług.
IdeaSystems może skontaktować się z Użytkownikiem w celu przeprowadzenia badania satysfakcji
lub badania rynku.
4) Dane osobowe oraz informacje udostępnione przez Użytkownika za pośrednictwem strony
IdeaSystems oraz podane przy okazji udziału w konferencji, prezentacji, czy innej formy tzw. eventu,
mogą być wykorzystane przez IdeaSystems do celów marketingowych i PR. Dane te mogą być także
udostępnione wybranym podmiotom trzecim, z którymi IdeaSystems współpracuje przy dostarczaniu
produktów i usług swoim klientom, oraz z którymi współpracuje w zakresie marketingu. Dane
osobowe zostaną wykorzystane w powyższy sposób tylko w przypadku, jeśli Użytkownik wyrazi na to
zgodę. Zgoda Użytkownika jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania informacji handlowych.
5) IdeaSystems prowadzi nabór nowych pracowników oraz stażystów poprzez swoje strony.
Pozyskane w ten sposób dane osobowe IdeaSystems wykorzystuje wyłącznie na potrzeby własnej
rekrutacji.
Przystępując do rekrutacji, Użytkownik tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych przez IdeaSystems w celu podjęcia działań niezbędnych do realizacji procesów
rekrutacyjnych jak i po zakończeniu procesu rekrutacji w zakresie wskazanym powyżej. Zgoda ta
obejmuje również załączone przez Użytkownika dodatkowe dokumenty (życiorys, list motywacyjny,
referencje, etc.).
6) IdeaSystems korzysta z usług podmiotów zewnętrznych uczestniczących w świadczeniu
interaktywnych elektronicznych usług reklamowych (na przykład banery reklamowe). Podmioty te
upoważnione są do zbierania oraz wykorzystywania informacji o Klientach, tylko w celu optymalnego
świadczenia usług na rzecz IdeaSystems, a także w ustaleniu, jakie oferty, promocje i typy reklamy są
najlepiej odbierane przez Klientów IdeaSystems. Informacje zbierane w ten sposób są agregowane,
stąd więc nie mogą posłużyć do identyfikacji pojedynczego Użytkownika.
7) Każda wizyta Użytkownika odwiedzającego strony IdaeSystems jest automatycznie rejestrowana
na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty
oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji
serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin witryn internetowych. Aplikacje mobilne zbierają
anonimowe dane o akcjach użytkownika w aplikacji dlatego następuje blokowanie przejście
urządzenia w tryb uśpienia.
8) Dane Użytkownika podawane w serwisach mobilnych podczas logowania są wykorzystywane tylko
i wyłącznie w procesie autentykacji użytkownika i nie są w żaden sposób upubliczniane oraz spełniają
standardy zabezpieczeń, są odpowiednio szyfrowane i przechowywane zarówno w aplikacji jak
i serwisie. Aplikacje posiadają dostęp do pamięci urządzenia w celu zapisywania i odczytywania

plików. Jednocześnie dane pozyskiwane z kamery urządzenia mobilnego, służą tylko i wyłącznie
w celu odczytywania kodów EAN zamówień i nie są w żaden sposób zbierane i przechowywane.
Aplikacja mobilna pobiera dodatkowe dane użytkownika w postaci danych konta Google (e-mail)
w celu autoryzacji użytkownika w usłudze Google Drive. Dane te, nie są wykorzystywane do innych
celów. Autoryzacji użytkownika w usłudze Google Drive wymaga uprawnienia do znajdowania
dostępnych Kont na urządzeniu. Jednocześnie usługa Google Drive wykorzystywana jest w celach
synchronizacji danych pomiędzy urządzeniami.
Użytkownik aplikacji mobilnych musi być świadomy, że umożliwiają one na wykonywanie połączeń
telefonicznych, wysyłanie sms, czy korzystanie z transmisji danych, co wiąże się z możliwością
generowania kosztów na które IdaeSystems nie ma wpływu i nie ponosi za nie odpowiedzialności.
9) Witryny internetowe IdeaSystems stosują tzw. Cookies („ciasteczka”), informacje zapisywane przez
serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym
połączeniu się z tego urządzenia końcowego. IdeaSystems może także używać innych technologii
o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszej Polityce Prywatności IdeaSystems,
informacje dotyczące cookies mają zastosowanie także do innych podobnych technologii
stosowanych w ramach witryn internetowych IdaeSystems. Cookies zawierają zazwyczaj nazwę
domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym
Użytkownika, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z IdaeSystems dostawców
zewnętrznych narzędzi do monitorowania ruchu i aktywności w serwisie.
Technika cookies jest stosowana przez większość rozbudowanych stron WWW w celu poprawy
jakości działania serwisu, a w szczególności:
tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści,
personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu,
utrzymywania sesji użytkowników,
dostarczania Użytkownikom personalizowanych treści reklamowych.
Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich
pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika oraz nie wprowadzają zmian
konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.
Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek
(domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może
zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach
dostępne są na poniższych stronach:
Internet Explorer,
Firefox,

Chrome,
Opera,
Safari.
dla urządzeń mobilnych:
Android,
Windows Phone,
Blackberry,
Safari (iOS).
10) Użytkownikowi przysługuje prawo do zapoznania się ze swoimi danymi, przechowywanymi przez
IdaeSystems i w razie zaistnienia konieczności – prawo do poprawienia i uzupełniania wszelkich
nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych. Nadto, w każdym czasie Użytkownikowi
przysługuje prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych z bazy IdeaSystems. W tym celu
należy drogą elektroniczną na adres: info@ideasystems.pl przesłać żądanie modyfikacji lub usunięcia
danych osobowych.
11) W określonych, ograniczonych okolicznościach IdeaSystems może udostępniać lub przekazywać
dane osobowe niepowiązanym z IdeaSystems osobom trzecim. W szczególności IdeaSystems może
przekazać dane osobowe osobie trzeciej:
na wniosek Użytkownika;
w celu dostosowania się do wymagań prawnych lub nakazu sądowego;
w celu weryfikacji możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na kradzieży tożsamości;
w związku ze sprzedażą, zakupem, fuzją, reorganizacją IdeaSystems.
12) Witryny internetowe IdeaSystems mogą zawierać linki do stron WWW innych przedsiębiorstw lub
organizacji. IdeaSystems nie ponosi odpowiedzialności za procedury i mechanizmy stosowane w tych
przedsiębiorstwach/organizacjach odnośnie ochrony prywatności oraz za zawartość innych stron
WWW.
13) IdeaSystems zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Polityki Prywatności. Każda
zmiana Polityki Prywatności będzie ogłaszana na stronie internetowej IdaeSystems. Korzystający ze
stron IdeaSystems po tej dacie, akceptuje zmiany w Polityce Prywatności.
14) Ewentualne pytania oraz uwagi związane z tym, w jaki sposób IdeaSystems przetwarza dane
osobowe, prosimy kierować na adres: info@ideasystems.pl
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