
Polityka prywatności

Ta polityka prywatności została opracowana, aby lepiej służyć tym, którzy są zainteresowani w jaki 
sposób ich dane osobowe są używane online. Dane osobowe to informacje, które można 
wykorzystać samodzielnie lub z innymi informacjami do identyfikacji, kontaktu lub zlokalizowania 
jednej osoby lub zidentyfikować osobę w kontekście. Przeczytaj nasze zasady prywatności 
uważnie, aby uzyskać jasne informacje na temat sposobu, w jaki zbieramy, używamy, chronimy lub 
w inny sposób zajmujemy się Twoimi danymi osobowymi w odniesieniu do naszej strony 
internetowej.

Jakie dane osobowe gromadzimy od osób odwiedzających nasz blog, stronę internetową lub 
aplikację?

Przy zamawianiu lub rejestracji na naszej stronie, odpowiednio, możesz zostać poproszony o 
podanie swojego nazwiska, adresu e-mail, adresu do korespondencji, numeru telefonu lub innych 
danych, które mogą pomóc usprawnić jakość usługi.

Kiedy gromadzimy informacje?

Zbieramy informacje od Ciebie, gdy składasz zamówienie, wypełniasz formularz, składasz 
zapytanie do pomocy technicznej lub wprowadzasz informacje na naszej stronie.

Jak wykorzystujemy Twoje informacje?

Możemy korzystać z informacji, które od Ciebie zbieramy, gdy rejestrujesz się, dokonujesz zakupu,
zapisujesz się na nasz newsletter, odpowiadasz na ankietę lub komunikację marketingową, surfujesz
po witrynie lub korzystasz z innych funkcji strony w następujący sposób:

• Aby umożliwić nam lepszą obsługę klienta w zakresie reagowania na zgłoszenia klienta.
• Aby poprosić o oceny i recenzje usług lub produktów
• Aby umożliwić nam kontakt po korespondencji (czat na żywo, e-mail lub telefon zapytania)

Jak chronimy twoje dane?

Nasza strona internetowa jest regularnie skanowana pod kątem bezpieczeństwa i wrażliwości na 
ataki, aby Twoja wizyta na naszej stronie była jak najbezpieczniejsza.

Regularnie skanujemy ją pod kątem złośliwego oprogramowania.

Twoje dane osobowe są chronione zabezpieczoną siecią i są dostępne tylko dla ograniczonej
liczby osób, które mają specjalne prawa dostępu do takich systemów i są zobowiązane do 
chronienia poufności informacji. Ponadto wszystkie poufne informacje / informacje o koncie są 
szyfrowane za pośrednictwem technologii SSL (Secure Socket Layer).

Wprowadzamy różne środki bezpieczeństwa, gdy użytkownik składa zamówienie, wprowadza, 
przesyła lub uzyskuje dostęp do swoich informacji w celu zachowania bezpieczeństwa danych 
osobowych.

Wszystkie transakcje są przetwarzane przez dostawcę internetu i nie są przechowywane ani 
przetwarzane na naszych serwerach.



Czy używamy plików "cookie"?

Nie używamy plików cookie do celów śledzenia.

Możesz zdecydować, aby komputer ostrzegał Cię za każdym razem, gdy wysyłany jest plik cookie, 
lub możesz wyłączyć wszystkie pliki cookie. Dokonujesz tego za pomocą ustawień przeglądarki. 
Ponieważ każda przeglądarka jest trochę inna, spójrz na menu pomocy przeglądarki, aby 
dowiedzieć się, jak zmodyfikować ustawienia plików cookie.

Udostępnianie stronom trzecim

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w inny sposób nie przekazujemy stronom zewnętrznym 
Twoich danych osobowych, chyba że powiadomimy o tym użytkowników z wyprzedzeniem. To nie
obejmuje firm świadczących usługi hostingu stron internetowych i innych podmiotów, które 
pomagają nam w prowadzeniu naszej strony internetowej, prowadzeniu naszej działalności lub
obsługujących naszych użytkowników, o ile te strony zgadzają się zachować te informacje w 
tajemnicy. Możemy również wydać informację, gdy ich wydanie jest konieczne do pozostania w 
zgodzie z prawem, egzekwowania zasad naszej witryny lub chronienia naszych lub cudzych praw, 
własności lub bezpieczeństwa.

Jednak informacje dotyczące odwiedzających, nie będące danymi osobowymi, mogą być 
udostępniane innym stronom w celach marketingowych, reklamowych lub innych.

Linki do stron innych firm

Nie uwzględniamy ani nie oferujemy produktów lub usług innych firm na naszej stronie.

Google

Wymagania reklamowe Google można podsumować za pomocą Zasad Reklamowych Google. Są 
one spisane w dokumencie w celu zapewnienia pozytywnego wrażenia dla użytkowników.
https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en

Nie włączamy Google AdSense na naszej witrynie, ale możemy to zrobić w przyszłości.

W jaki sposób nasza strona obsługuje sygnały Do Not Track?

Honorujemy sygnały Do Not Track i nie śledzimy, nie przechowujmy plików cookie i nie 
korzystamy z reklam, gdy mechanizm przeglądarki Do Not Track (DNT) działa.

Czy nasza strona pozwala na śledzenie zachowań przez strony trzecie?

Nie pozwalamy na śledzenie zachowań przez strony trzecie.

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych:
Powiadomimy Cię pocztą e-mail w ciągu 3 dni roboczych

Zgadzamy się również na zasadę indywidualnego dochodzenia roszczeń, która wymaga, aby osoby 
fizyczne miały prawo egzekwować swoje prawa przeciwko podmiotom zbierającym i 
przetwarzającym dane, które nie przestrzegają prawa.
Zasada ta zakłada nie tylko, że jednostki posiadają egzekwowalne prawa wobec użytkowników 
danych, ale także, że osoby fizyczne odwołują się do sądów lub agencji rządowych w celu zbadania



sprawy i/lub wniesienia oskarżenia przeciwko podmiotom przetwarzającym dane w niezgodny z 
prawem sposób.

CAN SPAM

CAN SPAM to prawo określające zasady dotyczące marketingu mailowego, określa wymagania dla
wiadomości handlowych, daje odbiorcom prawo do tego, aby wiadomości e-mail przestały być 
wysyłane do nich, oraz określa surowe kary za naruszenia.

Zbieramy Twój adres e-mail w celu:
• Wysyłania informacji, odpowiedzi na zapytania i/lub inne wnioski lub pytania
• Przetwarzania zamówień i wysyłania informacji i aktualizacji dotyczących zamówień
• Przesyłania dodatkowych informacji związanych z produktem i/lub usługą

Aby być zgodnym z CANSPAM, akceptujemy następujące warunki:
• Nie używamy fałszywych lub wprowadzających w błąd tematów ani adresów e-mail.
• Oznaczamy wiadomość jako reklamę.
• Podajemy adres fizyczny naszej firmy lub kwatery głównej.
• Monitorujemy e-maile marketingowe od firm trzecich pod kątem zgodności, jeśli ma to 
zastosowanie.
• Szybko reagujemy na prośby anulowania subskrypcji.
• Zezwalamy użytkownikom na rezygnację z subskrypcji za pomocą linka u dołu każdego e-maila.

Jeśli w jakimkolwiek momencie chciałbyś zrezygnować z otrzymywania od nas maili, napisz 
do nas na adres support@fabrykagier.pl a szybko usuniemy Twój adres z całej przyszłej 
korespondencji.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z RODO

1. Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z
27.04.2016 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), dalej zwane: „RODO”, informuję, że administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Fabryka Gier  Sebastian Rafał Barabanow, z siedzibą w Szczecinie, przy ul.
Adama Mickiewicza 53. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail
mail@fabrykagier.pl lub tel. 91 424 43 21.

2. Z  Inspektorem Ochrony Danych  będzie  można  skontaktować  się  za  pośrednictwem adresu  e-mail
support@fabrykagier.pl lub tel. 91 424 43 21.

3. W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe: 
a) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fabrykę Gier jako

administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług, w tym w celu
informowania  o wydarzeniach organizowanych przez Fabrykę  Gier  lub w których Fabryka  Gier
uczestniczy  oraz  o  działalności  Fabryki  Gier  (np.  w  ramach  newslettera),  w  celu  udzielenia
odpowiedzi  na  pytanie  zawarte  w  formularzu  kontaktowym,  a  także  w  celach  analitycznych,
statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną
fabrykagier.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

b) w celu wykonywania umów zawieranych przez Administratora z klientami, w celu współpracy z
dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Administratorem (podstawa prawna art. 6 ust.
1 lit. b RODO); 

mailto:mail@fabrykagier.pl


c) w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Administratorem i w
celu nawiązania współpracy z ww. osobami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c, art. 6 ust. 1 lit. b
oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
na Fabryce Gier (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. C RODO).

4. Pana/Pani  dane  osobowe  nie  będą  podlegać  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji  lub
profilowaniu.

5. Przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  odbywa  się  na  zasadzie  dobrowolności,  jednakże  w
zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić
nam  np.  kontakt  z  Państwem,  przekazywanie  Państwu  informacji  o  wydarzeniach  i  działalności
Administratora  lub wykonanie usługi. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Fakt niepodania ww.
skutkuje brakiem możliwości udziału w rekrutacji.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych i  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (jeśli  przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody). 

8. Jeżeli  nie  chcą  Państwo,  aby  Administrator  przetwarzał  Państwa  dane  osobowe  w  celach
marketingowych,  mogą  Państwo  w  każdym  czasie  zgłosić  sprzeciw  wobec  przetwarzania  danych
osobowych w tym celu.

9. Przysługuje Panu/Pani również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzanie ww. danych do
organu ds. ochrony danych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10. Dane  przechowywane  są  do  wniesienia  sprzeciwu,  natomiast  w relacjach  umownych  –  przez  czas
trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu
roszczeń, a także do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Fabrykę Gier jako administratora. Newsletter oraz inne podobne informacje przesyłamy do czasu
wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.

11. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio
lub pośrednio z Administratorem, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi
IT i inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych), księgowi, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki prywatności, możesz się z nami 
skontaktować za pośrednictwem poniższych danych.

www.fabrykagier.pl
Adama Mickiewicza 53
Szczecin, Zachodniopomorskie 70-385
Polska
support@fabrykagier.pl
+48 91 424 4321


