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Robiąc

zakupy w naszych sklepach bezobsługowych Take&GO, powierzasz nam informacje

o sobie. Szanujemy prawo do Twojej prywatności. Dokładamy najwyższych starań, aby Twoje
Dane osobowe były należycie chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa polskiego i Unii Europejskiej. Zastosowane przez nas rozwiązania systemowe i
zabezpieczenia spełniają normy określone w przepisach dotyczących ochrony danych
osobowych, a w szczególności Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z

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 (dalej „RODO”).
Z naszej Polityki Prywatności dowiesz się, jakie dane zbieramy i w jakim celu to robimy,
a także w jaki sposób możesz nimi zarządzać.
Dodaliśmy definicje głównych pojęć, abyś mógł mieć pełne zrozumienie naszej Polityki
Prywatności. Jeżeli masz pytania czy wątpliwości, skontaktuj się z nami klient@tg.shop.
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Jakie informacje zbieramy
Abyśmy mogli sprzedawać Tobie produkty

w sklepach bezobsługowych Take&GO,

potrzebujemy uzyskać od Ciebie różnorodne informacje. Przetwarzamy Twoje Dane, które nam
podajesz w procesie rejestracji Konta Klienta lub później lub które udostępniasz nam w historii
przeglądania naszych stron, stosowanych aplikacji i Aplikacji Take&GO oraz w trakcie robienia
zakupów. Podajesz nam Twoje Dane osobowe niezbędne do nawiązania z Tobą kontaktu
(np. rejestrując Konto Klienta), a następnie do zawarcia i wykonania umowy (zrobienia
zakupów w naszym sklepie bezobsługowym Take&GO), do wystawienia Faktury elektronicznej
i do utrzymania z Tobą kontaktu, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Podczas tworzenia Konta Klienta przekazujesz nam swoje dane osobowe, które obejmują Twoje
imię i nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu, Twój login, adres e-mail, język, którym się
posługujesz, adres zamieszkania i hasło. Abyś mógł zrobić w naszym Sklepie bezobsługowym
Take&GO zakupy koniecznie musisz zarejestrować swoje indywidualne Konto Klienta, a w tym
celu

musisz

podać

nam

swoje

Dane

osobowe.

Gromadzimy

także

dane

o dokonanych przez Ciebie transakcjach, wystawionych dokumentach, płatnościach związane
z dokonanymi przez Ciebie zakupami.
Może zdarzyć się sytuacja, w której zajdzie potrzeba weryfikacji Twojej tożsamości lub wieku.
W tym celu poprosimy Cię o przekazanie nam swoich danych biometrycznych takichjak wizerunek
twarzy lub dane daktyloskopijne (wizerunek Twoich linii papilarnych).Przekazanie nam Twoich
danych biometrycznych następuje jedynie za Twoją wyraźną zgodą wyrażoną przy ich
przekazywaniu. Przetwarzamy je wyłącznie w celu zawarcia i wykonaniaumowy sprzedaży, jeżeli
stwierdzimy, że konieczna jest weryfikacja Twojej tożsamości.
Poza danymi, które nam przekazujesz, gromadzimy także dodatkowe informacje związane
z korzystaniem przez Ciebie z naszych Sklepów i poszczególnych oferowanych przez nas usług.
Odwiedziny w naszych Sklepach będą skutkować zarejestrowaniem Twojego wizerunku przez
nasze kamery monitoringu.
Kiedy korzystasz z naszej Aplikacji Take&GO zbieramy informację o Twojej lokalizacji. Na jej
podstawie możemy poinformować Cię, do którego Sklepu bezobsługowego Take&GO
będziesz miał najbliżej, a także będziemy wiedzieć, w którym Sklepie robisz zakupy
i dokonujesz płatności. Dzięki temu będziemy mogli również zaopatrzyć nasze Sklepy
w produkty dopasowane do Twoich potrzeb, a Tobie zaproponować promocje dopasowane do
Twoich oczekiwań.
Zbieramy także informacje o urządzeniu, na którym korzystasz z naszej Aplikacji Take&GO,
w tym informacje dotyczące Twoich działań na urządzeniu, na przykład informację czy aplikacja
działa w tle oraz informacje dotyczące plików cookie. Gromadzimy również danezwiązane z
Twoją aktywnością w naszej Aplikacji Take&GO. Dane te będą dotyczyć haseł, których
wyszukujesz oraz produktów, które nabywasz. Na podstawie tych danych możemy dostosować
nasze produkty do Twoich potrzeb oraz informować Cię o interesujących Cię promocjach.

Podanie przez Ciebie Danych osobowych jest dobrowolne, jednakże możliwość robienia

zakupów w naszych Sklepach bezobsługowych Take&GO uzależniona jest od podania Twoich
Danych i upoważnienia nas do ich Przetwarzania. Nie nawiążemy z Tobą kontaktu jeżeli nie podasz
nam swoich Danych w formularzu zgłoszeniowym i nie upoważniasz nas do ich Przetwarzania, nie
zawrzemy z Tobą umowy o utworzenie i prowadzenie Twojego Konta Klienta jeżeli nie podasz
nam

swoich

Danych

niezbędnych

do

jego

założenia

oraz

do

korzystania

z naszych Sklepów i nie upoważniasz nas do ich Przetwarzania.
Dane osobowe przez nasz Przetwarzane gromadzone są w zbiorach Danych. Nie podejmujemy
czynności Przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem
wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności

osób. Prowadzimy rejestr czynności

Przetwarzania.

Po co gromadzimy Twoje dane
Cel Przetwarzania Twoich Danych osobowych jest uzależniony od rodzaju aktywności, którą
podejmujesz.

Rejestracja Konta Klienta
Jeżeli czytasz tę Politykę Prywatności oznacza to, żę rozważasz dokonywanie zakupów
w naszych Sklepach bezobsługowych Take&GO. Aby umożliwić Ci dokonywanie w Sklepach
zakupów musimy Cię poznać, a w tym celu konieczne jest założenie przez Ciebie indywidualnego
Konta Klienta. Konto Klienta pozwala Tobie korzystać z naszych Sklepów, a nam identyfikować
Ciebie jako naszego Klienta. W procesie rejestracji Konta Klienta musiszpodać nam wszystkie
dane niezbędne do jego prowadzenia i zarządzania nim, wykonywania Twoich uprawnień z
zawartych umów sprzedaży oraz do przesyłania Ci Faktur elektronicznych.

Zakupy w naszych sklepach
Przede wszystkim gromadzimy Twoje dane, które nam podajesz w związku z korzystaniem
z naszych Sklepów bezobsługowych Take&GO – Przetwarzamy je w celu zawarcia oraz wykonania
umowy sprzedaży, wypełnienia naszych obowiązków prawnych, a także w celu późniejszego
zaoferowania Ci naszych produktów lub usług, którymi naszym zdaniem możesz być
zainteresowany, w tym drogą elektroniczną.
Dane kontaktowe, takie jak Twój adres e-mail i numer telefonu pozwalają nam skierować do Ciebie
kody weryfikacyjne, powiadomienia, informacje o zmianach naszych usług oraz pozwalają nam
doręczyć Ci Faktury elektroniczne dotyczące Twoich zakupów i utrzymać z

Tobą kontakt.
Twoje dane służą nam też do poprawy działania naszych usług, na przykład w zakresie
wprowadzania ulepszeń naszego Sklepu i Aplikacji Take&GO, śledzenia usterek czy
rozwiązywania zgłaszanych przez Ciebie problemów.

Monitoring
Wizyta w naszych Sklepach wiąże się z utrwaleniem Twojego wizerunku na kamerach
monitoringu. Korzystamy z monitoringu w ramach tzw. prawnie usprawiedliwionego interesu,
aby zapewnić bezpieczeństwo Tobie, naszym pracownikom oraz by chronić własność naszą
i naszych Klientów. W naszym Sklepie nie ma obsługi, wykorzystujemy więc zarejestrowany przez
kamery monitoringu obraz i dźwięk w celu ulepszenia funkcjonowania naszego Sklepu i
poprawienia komfortu naszych Klientów.

Kontakt z nami
Jeżeli podajesz nam swoje Dane w celu nawiązania kontaktu poprzez formularz na stronie
internetowej lub w jakiejkolwiek innej formie, np. kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta lub
Centrum Interwencyjnym – Przetwarzamy Twoje Dane osobowe w celu nawiązania z Tobą
kontaktu, udzielenia Ci pomocy, wypełnienia naszych obowiązków prawnych, zaoferowania Ci
(także

późniejszego)

produktów

lub

usług,

którymi

naszym

zdaniem możesz być

zainteresowany, w tym drogą elektroniczną i dla innego naszego uzasadnionego interesu.

Usługi
Podane nam przez Ciebie Dane osobowe wykorzystywać będziemy także w toku oferowaniaCi
i świadczenia (także późniejszego) usług oferowanych w sklepach Take&GO. Jeżeli wprowadzimy
dodatkową usługę, którą możesz być zainteresowany, poinformujemy Cię o tym, a jeżeli z niej
będziesz chciał skorzystać, skorzystamy z Danych, które nam już podałeś.

Marketing
Jak już Cię informowaliśmy powyżej, nie chcemy zarzucać Cię ofertami, którymi nie jesteś
zainteresowany. Zbierając Twoje Dane osobowe, w tym ślady Twojej aktywności na naszych
stronach internetowych i w Aplikacji Take&GO zamierzamy Przetwarzać je w taki sposób, aby
zaoferować Ci produkty i usługi dopasowane do Twoich oczekiwań i potrzeb. Może się zdarzyć,
że wyślemy do Ciebie informację o promocji, która Cię nie zainteresuje, ale dokładamy
wszelkich starań, aby skierować do Ciebie tylko takie informacje, które mogą być

dla Ciebie przydatne.

Aby przetwarzać Twoje dane w powyższych celach używamy różnych technologii, w tym
automatycznych systemów, które analizują Twoje dane i aktywność, by móc dostarczyć Ci
dostosowane wyniki wyszukiwania, powiadomienia o interesujących Cię promocjach lub
spersonalizowane reklamy. Dodatkowo, analizujemy Twoje treści i aktywność w celu
ustalenia, czy doszło do naruszeń naszych systemów.

Polityka Cookies
Na naszych stronach internetowych i w Aplikacji Take&GO możemy używać znaczników
internetowych, takich jak pliki np. cookie, w celu personalizowania treści w Internecie. W ten sposób
technologię tę wykorzystują również nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać
treści internetowe do Twoich preferencji.
Niniejsza Polityka Cookies odnosi się do cookies i wszelkich innych podobnych technologii, takich
jak na przykład: usługi analizy zasobów sieci Web oraz wtyczki obsługujące media
społecznościowe, które możemy stosować na wszystkich swoich stronach internetowych oraz
w Aplikacji Take&GO.
Korzystając ze stron internetowych, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Twojej
przeglądarki lub Aplikaji Take&GO na Urządzeniu mobilnym wyrażasz zgodę na stosowanie
Cookies i innych podobnych technologii zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzasz
się na używanie przez nas Cookies lub innych podobnych technologii lub jeśli chcesz ograniczyć
dopuszczalny zakres korzystania z Cookies i podobnych technologii, powinieneś zmienić
ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób (wskazany poniżej) lub zrezygnować z
korzystania z naszych stron i Aplikacji Take&GO.
Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym
Użytkownika, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się z naszymi
stronami z danego urządzenia końcowego – podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie (tj.
twój komputer, tablet, smartphone itp.). Cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z
której pochodzi, swój czas istnienia i wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji
przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne dane potrzebne.
W niniejszej Polityce informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych
podobnych technologii stosowanych na naszych stronach internetowych oraz w Aplikacji

Take&GO, takich jak na przykład: usługi analizy zasobów sieci Web oraz wtyczki obsługujące media
społecznościowe.
Cookies i inne podobne technologie stosujemy w następującym celu:

a.

by nasze strony oraz Aplikacja Take&GO działały szybciej i były łatwiejsze
w użyciu,

b.

aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne na naszych stronach oraz
w Aplikacji Take&GO do Twoich oczekiwań i zainteresowań,

c.

by ułatwić prezentowanie Ci reklam na naszych stronach oraz w Aplikacji Take&GO
dopasowanych do Twoich zainteresowań,

d.

do zbierania zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie
korzystają z naszych stron oraz z Aplikacji Take&GO oraz pomagają nam
w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości,

e.

w celu optymalizacji nawigacji stron internetowych oraz Aplikacji Take&GO.

Na naszych stronach możemy wykorzystywać:

f.

Cookies sesyjne - pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania
z naszych stron,

g.

Cookies stałe - pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają
ustawiony czas istnienia lub do momentu kiedy je usuniesz,

h.

usługi analizy zasobów sieci Web,

i.

wtyczki obsługujące media społecznościowe,

j.

inne podobne technologie.

Możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies albo je usunąć w następujący
sposób:

a.

możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby Cookies były blokowane
– w całości lub w jakiejś części,

b.

możesz też oddzielnie dezaktywować Cookies poprzez zainstalowanie ciasteczka
typu opt-out (ciasteczko oznaczające rezygnację z korzystania z ciasteczek),

c.

możesz też dezaktywować Cookies za pomocą dostępnego linka o nazwie
„Cookies”.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Cookies, zajrzyj na następujące strony:

wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com.

Jak długo przechowujemy Twoje dane
Twoje Dane będą przechowywane tak długo, jak długo korzystać będziesz z naszych usług. Okresy
przechowywania Danych różnią się w przypadku różnych typów danych.
Pewne Dane możesz usunąć samodzielnie w dowolnym momencie, niektóre usuwają się
automatycznie, ale jest też zakres Danych, które musimy przechowywać przez dłuższy czas.
Dane dotyczące wykonania zawartych umów, takie jak miejsce i czas sprzedaży, sprzedane
towary, dane finansowe i dane bankowe będziemy przechowywać tak długo, jak wymaga tego
od nas prawo powszechnie obowiązujące w zakresie dokumentacji rachunkowej i podatkowej.
Nagrania z kamer monitoringu zawierające Twój głos oraz wizerunek przechowujemy 90 dnii po
tym czasie będą one nadpisywane. Nie będzie możliwości odtworzenia usuniętych nagrań.
Możesz zmodyfikować Twoje dane osobowe, usunąć historię wyszukiwania, usunąć dane karty
płatniczej oraz całkowicie usunąć Twoje Konto Klienta. Jeżeli usuniesz Konto Klientanie będzie
to jednak oznaczać, że automatycznie usuniemy wszystkie Twoje dane osobowe, gdyż możemy
musieć je nadal gromadzić w związku z wcześniej zawartymi transakcjami lub innymi
aktywnościami podjętymi przez Ciebie. Na pewno jednak nie wykorzystamy już Twoich danych
do celu związanego z dokonywaniem zakupów w naszych Sklepach.
Jednakże, nie usuniemy Twoich danych, jeżeli:

1.

będą istnieć nierozwiązane kwestie dotyczące Twojego Konta Klienta, takie jak
nieuregulowane płatności lub nierozstrzygnięte spory,

2.

będziemy

zobowiązani

do

przechowywania

dokumentacji

podatkowej

lub

rachunkowej,

3.

będziemy musieli chronić nasze uzasadnione interesy, w tym zapobiegać oszustwom lub
chronić bezpieczeństwo innych Klientów lub użytkowników Aplikacji Take&Go.

W powyższych sytuacjach będziemy usuwać Twoje Dane niezwłocznie po rozwiązaniu problemu
lub zakończeniu okresu przechowywania dokumentacji wymaganego przez przepisy prawa.

Prawa i preferencje
Zgodnie z przepisami RODO przysługują Ci określone prawa w związku z Przetwarzaniem przez
nas i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych:

1.

prawo dostępu do Twoich Danych, uzyskanie ich kopii oraz uzyskania następujących
informacji:
a.

celu ich Przetwarzania,

b.

kategorii odbiorców Danych,

c.

planowanym okresie przechowywania,

2.

prawo żądania sprostowania Danych,

3.

prawo do usunięcia Danych (prawo do bycia zapomnianym),

4.

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony Danych osobowych, jakim jest
w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

5.

prawo do żądania ograniczenia Przetwarzania Danych,

6.

prawo

sprzeciwu

bezpośredniego,

(sprzeciw
sprzeciw

wobec

Przetwarzania,

uzasadniony

wobec

sprzeciw

Przetwarzania

wobec

marketingu

Twoich

Danych

w uzasadnionym interesie Administratora).
Jeżeli Twoje Dane są Przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo do jej wycofania.
Jednakże wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz również prawo do przeniesienia
Twoich Danych (do innego administratora danych osobowych).
Za pomocą strony Ustawienia, w tym Ustawienia prywatności i Ustawienia powiadomień,
pragniemy umożliwić Ci łatwe korzystanie z przysługujących Tobie praw.
W Ustawieniach prywatności umożliwiamy Ci kontrolę nad niektórymi kategoriami Danych
osobowych, które Przetwarzamy. Możesz wyświetlić swoją historię wyszukiwania oraz
zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi reklam wyświetlanych w naszych aplikacjach.
W tym miejscu masz również dostęp do swoich Danych za pomocą przycisku „Pobierz mojedane”
oraz do naszej Polityki Prywatności. Możesz zdecydować, których aktywności nie chcesz,

abyśmy zapisywali na Twoim koncie. Jeżeli na przykład nie chcesz otrzymywać

informacji dotyczącej najbliższego Sklepu bezobsługowego Take&Go, możesz wyłączyć
monitorowanie Twojej lokalizacji, a jeżeli nie chcesz dostawać dostosowanych do Twoich
potrzeb propozycji produktów i promocji – możesz wyłączyć zapisywanie wyszukiwanych przez
Ciebie haseł i odwiedzanych witryn internetowych.
Jeżeli postanowisz wycofać swoją zgodę na Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych,
wystarczy, że wejdziesz do Ustawień prywatności, gdzie znajdziesz odpowiedni odnośnik. Możesz
wycofać swoją zgodę w całości lub w zakresie niektórych celów.
Ustawienia powiadomień pozwolą Ci na poinformowanie nas, jakich treści nie chcesz od nas
otrzymywać i na jaką dodatkową aktywności na Twoim urządzeniu się nie zgadzasz.
W sprawie Twoich danych kontaktowych oraz przysługujących Ci praw możesz kontaktowaćsię
z nami za pomocą formularza „Kontakt” dostępnego w naszej Aplikacji Take&GO, za
pośrednictwem poczty elektronicznej email na adres e-mail zamieszczony na stronie głównej
Sklepu bezobsługowego Take&GO www.tg.shop lub poprzez Centrum Wsparcia Klienta.
Odpowiemy na Twoje zapytanie w rozsądnym terminie.

Udostępnianie informacji
Co do zasady nie udostępniamy Twoich Danych osobowych podmiotom trzecim. Są jednak
sytuacje, w których udostępnienie Twoich Danych podmiotom z nami współpracującym
(Zaufanym Partnerom) jest konieczne i bez tego nie jesteśmy w stanie prowadzić Twojego Konta
Klienta i umożliwiać Ci korzystania z naszych Sklepów:
Korzystamy z różnorodnych profesjonalnych usługodawców usług technicznych, którzyobsługują
naszą infrastrukturę techniczną niezbędną do świadczenia przez nas usług; w szczególności
są to podmioty, które hostują, przechowują i utrzymują Aplikację Take&Go, jej zawartość oraz
Przetwarzane przez nas Dane.
Nagrania z monitoringu naszych Sklepów dostępną są jedynie wąskiemu gronu naszych
pracowników i pracowników agencji ochrony mienia. Nie udostępniamy nagrań nikomu innemu,
poza uprawnionymi organami państwowymi w uzasadnionych prawnie sytuacjach.
Oprócz tego, korzystamy z pomocy partnerów w dziedzinie marketingu, reklamy, usług
prawnych, księgowych i finansowych.

Powierzamy Twoje Dane osobowe Zaufanym Partnerom wyłącznie na mocy umów zawartych
w formie pisemnej, zgodnie z wymogami stawianymi przez przepisy prawa powszechnie
obowiązującego RODO.
Twoje Dane osobowe udostępnimy, jeśli będą tego od nas wymagać nasze zobowiązania prawne
lub w ramach reagowania na ważne procesy prawne, takie jak nakaz aresztowania, wyrok sądowy
lub wezwanie do sądu.
Udostępnimy je również, jeżeli okaże się to niezbędne dla naszych własnych celów lub
uzasadnionych celów podmiotu zewnętrznego związanych z bezpieczeństwem krajowym,
organami

ścigania,

sporami

sądowymi,

dochodzeniami

kryminalnymi,

ochroną

bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby lub ochrony przed śmiercią lub uszkodzeniem ciała.
Jednakże, udostępnimy je tylko wówczas, gdy uznamy, że powyższe interesy są nadrzędne wobec
praw i wolności, w związku z którymi Twoje Dane osobowe są chronione.
W większym zakresie będziemy udostępniać informacje, które nie umożliwiają identyfikacji
konkretnej osoby. Będziemy je udostępniać zarówno publicznie jak i naszym partnerom. Na
przykład podamy publiczną informację dotyczącą statystyki związanej z korzystaniem
z naszych Sklepów bezobsługowych Take&GO.
Nie będziemy przekazywać Twoich Danych osobowych do państw trzecich, chyba że będziesz
tego od nas żądać.
Jeżeli sprzedamy lub wyrażamy zgodę na sprzedaż naszej działalności, udostępnimy Twoje Dane
nabywcy

lub

potencjalnemu

nabywcy.

Zanim

to

jednak

nastąpi,

powiadomimy

Cię

o przeniesieniu naszej działalności na nabywcę. Twoje Dane nadal będą rzetelnie chronione.

Ochrona Twoich danych
Korzystamy z różnorodnych środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić ochronę
Twoich Danych. Stosujemy różne mechanizmy jak pseudo anonimizacja, szyfrowanie
i weryfikacja, wewnętrzne procedury zbierania, przechowywania i przetwarzania informacji oraz
fizycznie środki zapobiegające nieupoważnionemu dostępowi do systemów Take&GO. W tym celu
używamy m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL) i dokonujemy cyklicznych
audytów bezpieczeństwa naszych systemów.
Dostęp do Twojego Konta Klienta w Aplikacji Take&GO chroniony jest hasłem. Pamiętaj, aby było
one unikalne i silne oraz ogranicza dostęp do Twojego Urządzenia mobilnego, na

którym zainstalowana jest nasza Aplikacja Take&GO i zapamiętane Twoje hasło (jeżeli to uczynisz).

Odnośniki
Zamieszczone na naszych stronach lub w Aplikacji Take&GO odnośniki (linki) do stron
zewnętrznych mogą przekierowywać Cię na inne strony internetowe. Nasza Polityka Prywatności
dotyczy jedynie naszych stron internetowych i Aplikacji Take&GO. Zewnętrzneserwisy mogą
posiadać własną politykę prywatności, która będzie różnić się od naszej. Zachęcamy Cię do
zapoznania się z polityką prywatności każdego odwiedzanego serwisu.

Zmiany Polityki Prywatności
Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w naszej Polityce Prywatności. Treść, którą
aktualnie wyświetlacz jest obecnie obowiązującą Polityką Prywatności. Data ostatniejmodyfikacji
podana jest na wstępie niniejszego dokumentu. O każdej modyfikacji będziemy Cię informować
odpowiednią informacją przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej email na adres
podany przez Ciebie w toku rejestracji Konta Klienta lub w późniejszych zmianach.

Zgodność z przepisami
Podstawą prawną Przetwarzania Twoich Danych osobowych jest w zależności od celu:
a.

art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zmianami),

b.

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Twoja zgoda,

c.

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – do wykonania umowy lub podjęcia działań przed
zawarciem umowy,

d.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora,

e.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora.

Definicje
Administrator Danych – podmiot odpowiedzialny za zgodne z prawem Przetwarzanie Twoich
Danych osobowych
Dane osobowe –

wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do

zidentyfikowania osoby fizycznej, w tym w szczególności imię i nazwisko, data urodzenia,

płeć, wiek, adres email, numer telefonu, cechy biometryczne
System informatyczny

– zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur

przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu Przetwarzania Danych
Użytkownik – osoba upoważniona przez Administratora Danych do Przetwarzania Danych
osobowych
Zbiór Danych
dostępny

– każdy posiadający strukturę zestaw Danych o charakterze osobowym,

według

określonych

kryteriów,

niezależnie

od

tego,

czy

zestaw

ten

jest

rozproszony lub podzielony funkcjonalnie
Przetwarzanie Danych
zbieranie,

– jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych osobowych, takie jak

utrwalanie,

przechowywanie,

opracowywanie,

zmienianie,

udostępnianie

i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w Systemach informatycznych
Uwierzytelnianie – działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości
podmiotu (Użytkownika)
Zaufani Partnerzy – wszystkie podmioty zewnętrzne, które świadczą usługi na rzecz
Administratora Danych i w związku z tym muszą uzyskać dostęp do całości lub części Danych
osobowych (np. firmy informatyczne, doradcze, księgowe, finansowe, prawne i inne)
Informacje o naszej polityce prywatności
Administratorem Twoich Danych osobowych jest SURGE CLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Mostowa 11/4, 61-854 Poznań,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000600102, NIP 7831734984, REGON: 363707014. Możesz się z nami skontaktować
mailowo na adres klient@tg.shop, poprzez formularz umieszczony na głownej stronie
internetowej www.tg.shop lub telefonicznie pod numerem telefonu 504423418.
W związku z zakresem gromadzonych Danych osobowych ustanowiliśmy inspektora danych
osobowych, z którym się możesz skontaktować mailowo na adres iod@surgecloud.co,
formularz

umieszczony

na

głownej

stronie

poprzez

internetowej www.tg.shop lub telefonicznie

pod numerem telefonu 504423418.
Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich Danych osobowych Przetwarzanych w SURGE CLOUD

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ niezależnie od formy ich Przetwarzania
(tradycyjne zbiory ewidencyjne, systemy informatyczne) oraz od tego, czy Dane są lub mogą być
Przetwarzane w zbiorach Danych.
Obszar, w którym Przetwarzane są Dane osobowe na terenie SURGE CLOUD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ obejmuje nasze pomieszczenie biurowe zlokalizowane
w Poznaniu (61-854) przy ul. Mostowej 11/4. Dodatkowo obszar, w którym Przetwarzane są
Twoje Dane osobowe, stanowią wszystkie komputery przenośne oraz inne nośniki Danych
znajdujące się poza obszarem wskazanym powyżej.
Integralną część niniejszej Polityki Prywatności stanowią następujące Załączniki:
1) Wzór zgłoszenia naruszenia zasad do organu nadzorczego.

…………………………………………………………………………………
Podpis Administratora

Załącznik nr 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dn ........................................... r.

Prezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychUl.
Stawki 2
00-193 Warszawa
ZGŁOSZENIE INCYDENTU NARUSZENIA
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Działając na podstawie art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie Danych), niniejszym
zgłaszam zajście incydentu naruszenia ochrony Danych osobowych.

SURGE CLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
Dane Administratora Danych Osobowych

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ul. Mostowa 11/4
61-854 Poznań

Miejsce i dzień naruszenia
Kategoria i przybliżona liczba osób, których
Dane dotyczą

Kategoria

i przybliżona liczba

wpisów

których Dane dotyczą,

Opis

charakteru

osobowych

naruszenia

Danych

Możliwe konsekwencje naruszenia Danych
osobowych

Środki

zastosowane

zminimalizowania

w

celu

ewentualnych

negatywnych skutków naruszenia Danych
osobowych.

……………………………………………………………………………………………
Podpis zgłaszającego

