
 
 

 

Drodzy Państwo, 
 

Każdego dnia dokładamy wszelkich starań aby korzystanie z naszych systemów było 

komfortowe i bezpieczne. Z tego powodu przekazujemy w tym dokumencie  ważne informacje 

na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są dane zbierane podczas korzystania z naszych 

Systemów. 

 

Prywatność i bezpieczeństwo to najważniejsze rzeczy, do których przywiązujemy uwagę. W 

poniższej Polityce Prywatności wyjaśniamy, jakie dane i po co gromadzimy oraz w jaki sposób 

je przetwarzamy, aby mogli być Państwo pewni, że są u nas bezpiecznie.  

 

Polityka Prywatności dotyczy zasad korzystania z serwisów funkcjonujących pod domeną oraz 

subdomenami - syntio.pl oraz proxymedia.pl - które w dalszej częsci są nazywane “Systemem” 

lub “Systemami”.  

 

Kto jest administratorem danych osobowych ? 

 

Administratorem danych osobowych jest PROXYMEDIA sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Kościuszki 27 

85-079, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000628121, 

NIP: 9671354327 

 

Ochrona danych realizowana jest zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

Europejskiej ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

Dlaczego zbieramy dane osobowe. 
 

Współpraca z nami lub korzystanie z naszych Systemów może wiązać się z potrzebą 

przekazania nam danych osobowych. Pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i 

wykorzystujemy jedynie do celów, o których Państwa poinformujemy. 

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez nas . w szczególności: 

a) W zakresie i celu niezbędnym do skorzystania z systemu zakupu karty zbliżeniowej, 
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b) W zakresie i celu zgodnym z wyrażoną zgodą,  

c) W zakresie podjęcia działań wykonania umowy 

d) W zakresie wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym 

w szczególności podatkowych i rachunkowych 

e) W zakresie dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, 

f) W zakresie obsługi zgłoszeń, kierowanych za pośrednictwem formularza 

reklamacyjnego  

 

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe. 
 

Wszelkie zbierane przez nas dane przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane 

oraz na podstawie właściwych przepisów prawa.  

 

Podanie danych osobowych warunkiem zawarcia umowy. 
 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a podanie danych osobowych 

jest dobrowolne.  Konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości zawarcia umowy. 

 

Dane zbierane automatycznie 

 

Podczas korzystania z naszych Systemów, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej 

wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. 

Wynika to z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie i informacji zapisywanych w 

logach systemowych. Dane te mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie, 

zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, do personalizacji zawartości 

naszych stron internetowych lub w celach technicznych związanych z administracją naszymi 

serwerami. 

 

Cookies 

 

Stosujemy cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania 

ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach 

użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). 
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Komu będziemy udostępniać dane osobowe. 
 

W niektórych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. Odbiorcami 

Twoich danych są:  

 

a) nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą 

ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki; 

 

b) nasz partner do obsługi płatności internetowych - przelewy24.pl - 

https://www.przelewy24.pl/obowiazekinformacyjnyakceptant 

 

Okres przechowywania danych. 
 

W związku z korzystaniem z naszych Systemów Twoje dane będą przechowywane przez okres 6 

lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego. Przechowywanie danych ma miejsce na 

zabezpieczonych serwerach a podczas transmisji dane podlegają szyfrowaniu. 

 

Twoje prawa 

 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz 

z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami mailowo na 

adres rodo@proxymedia.pl 

 

Przysługuje Ci 
 

a) prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”); 

 

b) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby 

marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich 

danych w celach marketingu bezpośredniego; 

 

c) od dnia 25 maja 2018 r. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją 

szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym 

zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu; 
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d) od dnia 25 maja 2018 r. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z 

wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych; 

 

e) jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność 

z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
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