Dzień dobry!
Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to
rozumiemy, dlatego oddajemy w Twoje ręce dokument, w którym w jednym miejscu
znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i
innych technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem strony internetowej
https://twinberry.pl.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili
możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres paulina@twinberry.pl.

# 1: Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Twinberry Paulina Rutkowska, NIP 781-19532-81.

# 2: Jakie informacje na Twój temat posiadamy?
W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Twój temat:
•

dane zawarte w korespondencji do nas kierowanej,

•

aktywność w odniesieniu do wiadomości wysyłanych w ramach newslettera,

•

informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,

•

przeglądane postronny,

•

czas spędzony na stronie,

•

przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,

•

kliknięcia w poszczególne linki,

•

źródło, z którego przechodzisz do naszej strony,

•

przedział wieku, w którym się znajdujesz,

•

Twoja płeć,

•

Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,

•

Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

# 3: Skąd mamy Twoje dane osobowe?
W większości przypadków sam nam je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:
•

kontaktujesz się z nami,

•

zapisujesz się do newslettera.

Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez
narzędzia, z których korzystamy:
•

mechanizm strony i systemu newsletterowego gromadzą Twój adres IP,

•

mechanizm systemu newsletterowego gromadzi informacje na temat Twojej
aktywności w odniesieniu do treści przesyłanych Ci w ramach newslettera, takich
jak otwarcia wiadomości, klikanie w linki itp.,

•

Google Analytics gromadzi szereg informacji na temat tego, w jaki sposób
korzystasz z naszej strony.
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# 4: W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, a następnie bardziej
szczegółowe omówienie. Poszczególnym celom przyporządkowaliśmy również
odpowiednie podstawy prawne przetwarzania.
•

rejestracja i utrzymywanie konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

•

wysyłka newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

•

obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

•

tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub
dochodzenia roszczeń, jak również w celu identyfikacji klienta powracającego – art.
6 ust. 1 lit. f RODO,

•

marketing własny – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

•

analiza, statystyka i optymalizacja – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

# 5: Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?
Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki
cookies.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu
końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz
system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów
trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i
przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne
mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.
Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki
internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na
Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy
kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z
tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

# 6: Czy śledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach naszej strony?
Tak, korzystamy z narzędzi Google Analytics, Google AdWords, Hotjar oraz Facebook
Custom Audiences, które wiążą się z gromadzeniem informacji na temat Twoich
aktywności na naszej stronie.

# 7: Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy?
Tak, korzystamy z Facebook Ads oraz Google Ads, w ramach których możemy kierować
reklamy do określonych grup docelowych zdefiniowanych w oparciu o różne kryteria takie
jak wiek, płeć, zainteresowania, zawód, praca, działania podejmowane uprzednio w ramach
naszej strony.
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