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Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Ochrony Danych (zwana dalej “Polityką”) przedstawia w jaki sposób firma 

Zetly OÜ (zwana dalej: „My”) zbiera, przechowuje, używa i zarządza Danymi Osobowymi 

i Danymi Anonimowymi (zwanych dalej: „Informacjami”) dostarczonych lub zebranych  

w związku z procesem sprzedaży Tokena użytkowego ZET opisanym i odzwierciedlonym  

na naszych stronach internetowych, na których pojawia się niniejsza Polityka (dalej: „Strona”).

Korzystając ze Strony użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę Ochrony Danych oraz  

na przetwarzanie danych użytkowników (w tym danych osobowych) w sposób przewidziany  

w niniejszej Polityce. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na warunki niniejszej Polityki, 

zalecamy zaprzestanie korzystania ze Strony.
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Dane Osobowe

Dla celów wspomnianych w niniejszej Polityce, mamy prawo przetwarzać i/lub gromadzić 

następujące informacje, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika (zwane 

dalej: “Danymi Osobowymi”).

Adres Email

Użytkownik ma prawo jednoznacznie odmówić przesłania Danych Osobowych przez Stronę   

w niniejszym przypadku nie będziemy w stanie zapewnić użytkownikowi biuletynów  

i innych aktualizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Dane Anonimowe Gromadzone Automatycznie

Gromadzimy informacje niepozwalające na identyfikację osoby, które same lub w połączeniu 

z podobnymi informacjami nie mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika (dalej: 

“Dane Anonimowe”) z komputera, urządzenia mobilnego lub przeglądarki, gdy użytkownik 

korzysta ze Strony jako zalogowany użytkownik. Strona automatycznie gromadzi informacje 

o użytkowaniu, takie jak:

a. adres IP

b. typ używanego urządzenia

c. typ przeglądarki, wersja oraz język

d. typ i wersja system operacyjnego 

e. aktywność użytkownika na Stronie

f. numer i częstotliwość gości na Stronie.

Możemy zbierać Dane Anonimowe oraz używać usług stron trzecich dla tego celu,  

na przykład usług analizy internetowej. Niniejsze Dane Anonimowe nie są powiązane  

z Danymi Osobowymi.
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Stosowane przez nas technologie śledzące

Używamy plików cookie jak i innych technologii śledzących.

Technologie śledzące stron trzecich

Niniejsza Polityka nie obejmuje wykorzystywania plików cookie i innych analogicznych 

technologii przez osoby trzecie. Do zbierania Informacji możemy wykorzystywać usługi 

osób trzecich. Strona może zawierać linki prowadzące do innych stron. Nie mamy kontroli 

nad tym, kiedy i w jaki sposób osoby trzecie umieszczają pliki cookie na komputerze 

użytkownika. Te pliki cookie lub inne podobne technologie mogą być wykorzystywane  

do śledzenia zachowania użytkownika na innych stronach internetowych. Nie mamy nad 

tym żadnej kontroli.

Dlaczego gromadzimy Informacje

Informacje wykorzystywane są do: 

a. udostępniania Strony i jej funkcjonalności

b. korzystania ze Strony

c. celów analitycznych i statystycznych

d. znajomości zasad korzystania ze Strony

e. polepszenia i rozbudowy funkcjonowania Strony  

f. egzekwowania niniejszej Polityki i Warunków Korzystania

g. wysyłania niezbędnych informacji, w tym biuletynów, ofert specjalnych, potwierdzeń, 

aktualizacji i ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.

Okres Obowiązywania Informacji 

Informacje przechowywane będą nie dłużej niż jest to uzasadnione potrzebą ich raportowania 

i uzgadniania zgodnie z wymogami prawnymi.
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Zgoda

Użytkownik jednoznacznie wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, przekazywanie, 

przechowywanie, ujawnianie i inne wykorzystywanie przez nas Informacji w sposób opisany 

w niniejszej Polityce oraz Warunkach Korzystania w momencie, gdy użytkownik przekazuje 

nam informacje za pośrednictwem Strony i/lub akceptuje niniejszą Politykę. Ponadto, poprzez 

użytkowanie i korzystanie ze Strony użytkownik wyraża zgodę na:

a. gromadzenie przez nas informacji w sposób zautomatyzowany oraz ich późniejsze 

przetwarzanie i wykorzystywanie zgodnie z niniejszą Polityką

b. przechowywanie i przekazywanie informacji do miejsc, w których my i nasi dostawcy 

usług mają swoje placówki.

Strona i użytkownicy akceptują Politykę Ochrony Danych z uwzględnieniem Danych 

Osobowych i Danych Anonimowych zgodnie z niniejszą deklaracją. 

“Niniejszym udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych (adres e-mail, imię, 

nazwisko, numer indeksu) w związku z art. 6 ust. 1 lit. a 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 

uchylającej dyrektywy 95/46/WE (RODO). Wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać poprzez 

wypisanie się z newslettera.” 

Administratorem danych osobowych jest firma Zetly OÜ, 

Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 5, 11415

Dane kontaktowe dostępne na stronie: www.zetly.io

Dane osobowe przetwarzane są w celu dostarczania newslettera, w celach handlowych 

oraz w celu przyznania tokenów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji 

międzynarodowej lub państwom trzecim. Dane osobowe przechowywane są przez okres 

trwania subskrypcji. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania 

oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, nie wynika z regulaminu, a ich niepodanie będzie skutkowało 

brakiem możliwości złożenia zamówienia. Na podstawie danych osobowych nie są 

podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie.

http://www.zetly.io 
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Ujawnienie Informacji 

Mamy prawo udostępnić Informacje dotyczące korzystania ze Strony:

a. w celu zapewnienia użytkownikom usług i prawidłowego funkcjonowania Strony

b. w przypadku określonym w Warunkach Korzystania

c. gdy w dobrej wierze jesteśmy przekonani, że takie ujawnienie jest właściwe dla prze-

strzegania obowiązującego prawa, przepisów, procesu prawnego lub wniosku władz 

państwowych

d. w celu wyegzekwowania postanowień niniejszej Polityki i/lub Warunków Korzystania 

oraz jakiejkolwiek umowy zawartej z użytkownikami

e. dla wykrycia, zapobiegania lub rozwiązania w inny sposób problemów związanych  

z oszustwami, bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi 

f. w celu ochrony przed niewłaściwym lub niezgodnym z prawem korzystaniem ze Strony

g. dla ochrony praw, bezpieczeństwa i własności użytkowników lub innych stron trzecich

h. w innych przypadkach określonych w Polityce lub Warunkach Korzystania. 

Komu Udostępniamy Dane Osobowe

Dane Osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w okolicznościach wymienionych 

w niniejszej Polityce i/lub Warunkach Korzystania. Nie udostępniamy żadnych Danych 

Osobowych dostarczonych przez użytkownika, z wyjątkiem dostawców usług na podstawie 

umowy, którzy pomagają nam w prowadzeniu działalności biznesowej, takich jak dostawcy 

usług i produktów z zakresu automatyzacji marketingu, zarządzania informacjami  

i ich analizy.

Przeniesienie własności przedsiębiorstwa lub aktywów

W przypadku gdy nasza działalność, linia naszej działalności lub istotna część naszych aktywów 

zostanie przeniesiona, sprzedana lub połączona z inną firmą, Informacje mogą być jednym  

z przekazywanych aktywów.
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Nie gwarantujemy jednak, że takie techniki zapobiegać będą nieautoryzowanemu  

dostępowi do Informacji, w tym Danych Osobowych, które przechowujemy.  

Modyfikacje i zmiany

W każdej chwili mamy prawo do modyfikacji lub zmiany Polityki poprzez opublikowanie 

zmienionej wersji na Stronie. Należy zatem zapoznać się z najbardziej aktualną wersją Polityki.

Zmiana lub Aktualizacja Danych Osobowych

Użytkownicy są zobowiązani do informowania nas o wszelkich zmianach w swoich Danych 

Osobowych. Użytkownik powinien jak najszybciej skontaktować się z nami w przypadku 

jakichkolwiek zmian w Danych Osobowych lub jeśli Dane Osobowe przechowywane 

przez nas na temat użytkownika nie są dokładne, kompletne lub aktualne, abyśmy mogli  

odpowiednio zaktualizować nasze rejestry.

Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Podejmujemy uzasadnione z handlowego punktu widzenia środki ostrożności w celu ochrony 

Danych Osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieupoważnionym 

dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Wszystkie Informacje przetwarzamy przy 

użyciu technik zgodnych z branżowymi standardami. Wdrażamy następujące środki ochrony 

Danych Osobowych:  

a. dostęp do Danych Osobowych użytkownika jest ograniczony do uprawnionych pra-

cowników, którzy mają uzasadnioną potrzebę dostępu do nich w oparciu o ich zakres 

obowiązków. Podobne wymogi obowiązują w przypadku przetwarzania Danych Osobo-

wych w naszym imieniu przez kontrahentów zewnętrznych

b. Dane Osobowe są przesyłane w formie zaszyfrowanej przy użyciu technologii SSL.  

Korzystamy z aktualnej ochrony firewall oraz wysokiej jakości oprogramowania antywi-

rusowego i anty-malware

c. przechowujemy Dane Osobowe na własnych serwerach, do których dostępu nie mają 

osoby trzecie.
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Pytania dotyczące Prywatności 

Jeśli użytkownik jest zainteresowany sposobem, w jaki wykorzystujemy Dane Osobowe lub 

ma jakiekolwiek pytania dotyczące aspektów prywatności na Stronie, zalecamy skontakto-

wanie się z nami pod adresem: support@zetly.io

mailto:support%40zetly.io?subject=


www.zetly.io

Zetly OÜ
Harju maakond, Tallinn, 

Lasnamäe linnaosa, 

Lõõtsa tn 5, 11415


