Polityka prywatności
Administrator danych osobowych
Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Omni Modo sp. z o. o. z
siedzibą w Warszawie (03-937) przy ul. Zwycięzców 45/29.
Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych, czy praw jakie
Pani/Panu w związku z tym przysługują, proszę o przesłanie maila na adres:
rodo@omnimodo.com.pl
Omni Modo jest administratorem danych osobowych, które są podawane i przetwarzane na
stronie internetowej omnimodo.com.pl (dalej jako „Strona”).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?
I.

II.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu udzielenia odpowiedzi na
przesłane pytania lub w innych sprawach, w których Pani/Pan kontaktuje się z nami
wykorzystując formularz kontaktowy – art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. prawnie uzasadniony
interes Administratora, jakim jest właściwa obsługa naszych Klientów, w tym udzielanie
odpowiedzi na kierowane do nas pytania;
W celach funkcjonowania plików cookies w zakresie koniecznym do działania „Strony”
(„cookies konieczne”) na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO oraz w zakresie działania
plików cookies („cookies wydajności” i „cookies funkcjonalne”) służących celom
statystycznym i analitycznym- art. 6 ust.1 lit. a) RODO.

Odbiorcy danych
Dane będą przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia
w tym usługi księgowe, kadrowe oraz IT przy czym takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umów zawartych z nami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Poza
wymienionymi podmiotami Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie
podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez nas przez okres niezbędny do udzielenia
odpowiedzi, a w przypadku danych uzyskanych dzięki plikom cookies maksymalnie przez 12
miesięcy lub do czasu wycofania przez Pani /Pana zgody. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale ich niepodanie łączy się z brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na
zadane pytanie.
Jakie przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych?
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia,
ograniczenia ich przetwarzania. Ma też Pani/ Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzane

danych. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem
zgody.
Ma Pani/Pan prawo do zgłoszenia sprzeciwu w sytuacji kiedy przetwarzanie opiera się na
prawnie uzasadnionym interesie Administratora.
Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że
przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pliki cookies
1. Co to są pliki cookies i do czego służą?
Plik cookie to niewielki plik tekstowy, który jest zapisywany na Twoim urządzeniu, gdy odwiedza
Pani/Pan Stronę. Pliki te są przesyłane przez serwis internetowy do przeglądarki. Każdy plik
cookie posiada anonimowy identyfikator i pozwala zidentyfikować urządzenie, w którego
pamięci został zapisany przez określony czas (czas, po którym dany plik cookie zostanie
usunięty). Pliki cookies są zapisywane w celu rozpoznania Pani/Pana urządzenia, poznania
Pani/Pana preferencji, a także zbierania informacji na temat Pani/Pana wcześniejszych działań
na Stronie.
2. Jakich plików cookies używamy?
Możemy używać następujących rodzajów plików cookies:







Sesyjne pliki cookies – są to informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do
momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te pliki cookies
są konieczne, aby niektóre funkcjonalności Strony działały poprawnie.
Stałe pliki cookies – dzięki nim korzystanie ze Strony jest łatwiejsze (np. zapamiętują
wybraną rozdzielczość, układ treści). Mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym
do zapamiętywania Pani/Pana preferencji i wyborów podczas korzystania ze strony
internetowej. Te pliki cookies pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres.
Własne pliki cookies (first party cookies) – są zapisywane przez obecnie przeglądaną stronę
internetową. Służą poprawie jakości korzystania ze Strony.
Pliki cookies stron trzecich (third party cookies) – są wykorzystywane prze strony trzecie,
jak np. portale społecznościowe, w celu śledzenia Pana/Pani wizyt na różnych stronach
internetowych, na których zamieszczają reklamy.

Pliki cookies używane przez Stronę można podzielić na następujące kategorie:
A. Pliki cookies konieczne;
B. Pliki cookies wydajności;
C. Pliki cookies funkcjonalne.

Pliki cookies konieczne: Zawsze Aktywne

Bez tych plików nie można poruszać się po Stronie ani korzystać z jego funkcji. Może
Pani/Pan wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, lecz
w praktyce uniemożliwi to korzystanie z naszej strony internetowej bądź znacznie to utrudni.

Pliki cookies wydajności: (checkbox do zaznaczenia):
Pliki z tej kategorii gromadzą informacje, które mówią, w jaki sposób odwiedzający korzystają
ze Strony, np. dane podstron, które są odwiedzane najczęściej. Pliki te są wykorzystywane
po to, aby usprawnić działanie Strony. Pliki te mogą zostać uruchomione tylko za Pani/Pana
zgodą, wyrażoną poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wyboru (checkbox), które pojawi
się po otwarciu Strony. Swoją zgodę może Pani/Pan wycofać w każdej chwili.

Funkcjonalne Pliki cookies: (checkbox do zaznaczenia):
W plikach tego typu zapisywane są informacje o Pani/Pana wyborach, dzięki którym możemy
zaproponować ulepszone i spersonalizowane funkcje. Na przykład w plikach cookie tego
typu mogą być przechowywane informacje na temat numerów śledzenia wpisywanych w
aplikacjach. Pliki te mogą zostać uruchomione tylko za Pani/Pana zgodą, wyrażoną poprzez
kliknięcie w odpowiednie pole wyboru (checkbox), które pojawi się po otwarciu Strony.
Swoją zgodę może Pani/Pan wycofać w każdej chwili.

3. Jak długo przechowujemy pliki cookies?
Sesyjne pliki cookies pozostają na Pani/Pana urządzeniu do momentu opuszczenia przez
Panią/Pana Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Stałe pliki cookies będą przechowywane na Pani/Pana urządzeniu maksymalnie przez okres
12 miesięcy lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.
4. Jak zarządzać plikami cookies?
Należy pamiętać, że jeśli nie wrazi Pani/Pan zgody na działanie plików cookies, nie będzie
Pani/Pan w stanie w pełni korzystać z niektórych elementów Strony np. nie będzie Pani/Pan
mógł korzystać z funkcji personalizacji Strony.
Należy pamiętać o skonfigurowaniu wszystkich przeglądarek na różnych urządzeniach
(tabletach, smartfonach, komputerach). Istnieją różne sposoby konfigurowania przeglądarek,
dlatego należy zapoznać się z sekcją „Pomoc” używanej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak ją
skonfigurować i skorzystać z dostępnych opcji.
Sposoby konfigurowania ustawień dotyczących
wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:

plików

cookies

w

poszczególnych






Google
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;
Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl;

Jest również możliwość wyłączenia następujących plików cookies:



Może Pani/Pan wyłączyć pliki cookie „Google Analytics”, pobierając moduł dostępny pod
adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
Może Pani/Pan wyłączyć Insight Tag of LinkedIn, modyfikując ustawienia użytkownika na
stronie LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/

5. Zmiany Polityki plików cookies
Możemy dokonywać zmian w niniejszej polityce, w szczególności w celu dostosowania jej do
zmian w przepisach powszechnie obowiązujących. Zmiany w polityce wejdą w życie w terminie
podanym w informacji o jej zmianie, nie wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia.
6. Skontaktuj się z nami
Jeżeli ma Pani/Pan dodatkowe pytania dotyczące plików cookies lub przetwarzania przez Omni
Modo danych osobowych, prosimy o kontakt z Omni Modo za pośrednictwem adresu email:
rodo@omnimodo.com.pl

