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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie 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 (określane jako „rodo”, „orodo”, „Gdpr” lub „ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych 
oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. poniżej znajdziesz 
podstawowe informacje na ten temat. 

Kto będzie administratorem twoich danych?
administratorami Twoich danych będzie: Mak dom Holding Sa z siedzibą w piasecznie.

o jaKich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, 
serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Wirtualną polskę, w tym zapisywanych w plikach cookies, które 
są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów.

dlaczego chcemy przetwarzać twoje dane?
przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby:

dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Twoich zainteresowań,• 
zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć ewentualne boty, oszustwa czy nadużycia,• 
dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie  • 

 odpowiadać Twoim potrzebom,
pokazywać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań.• 

Komu możemy przeKazać dane?
zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, 
np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na 
podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o 
stosowną podstawę prawną.

jaKie masz prawa w stosunKu do twoich danych?
Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 
Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw 
wymienionych szczegółowo w polityce prywatności. Tam też znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę 
skorzystania z tych praw.

jaKie są podstawy prawne przetwarzania twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie 
prawnej. podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich 
zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania 
umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których 
korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. 
uzasadniony interes administratora. przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie 
odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.


