POLITYKA PRYWATNOŚCI

PRIVACY POLICY

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej w tekście Polityka) została przygotowana przez ZOEFIN PL
Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, przy. Ul Chłodnej
6, 16-400 Suwałki (dalej w tekście - Spółka, My),
aby spełnić wymogi rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w odniesieniu do przetwarzanie danych
osobowych i swobodny przepływ danych oraz
uchylenie dyrektywy 95/46 / WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej w
tekście - rozporządzenie) i dotyczy wyłącznie
ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych, co jest
prawem podstawowym.

This Privacy Policy (further in the text - the Policy)
has been prepared by ZOEFIN PL Sp. z o.o.,
registered address in Chłodna str. 6, 16-400
Suwałki (further in the text - the Company, We,
Us, Our) to meet the requirements of the
Regulation (EU) 2016/679 of The European
Parliament and of The Counsel of 27 April 2016 on
the Protection of Natural Persons with regard to
the processing of personal data and on the free
movement of data, and repealing Directive
95/46/EC (General Data Protection Regulation),
(further in the text - Regulation) and it only relates
to the protection of natural persons in relation to
the processing of personal data is a fundamental
right.

Prosimy o uważne przeczytanie poniższej Polityki,
aby zrozumieć nasze zasady i praktyki dotyczące
Twoich danych osobowych.

Please read the following Policy carefully to
understand our views and practices regarding
your personal data.

1. OGÓLNE WARUNKI

1. GENERAL TERMS

1.1 Polityka dotyczy tylko www.finhero.com
(dalej w tekście – Strona Internetowa) i nie
dotyczy danych pochodzących od innych
podmiotów. Niniejsza Polityka (wraz z naszymi
innymi dokumentami) określa podstawy, na jakich
gromadzone lub przekazywane dane osobowe
będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem.

1.1. The Policy is only applicable to
www.finhero.com (further in the text - the
Website) and does not relate to data which
originates from other entities. This Policy
(together with Our other documents) sets out the
basis on which any personal data collected or
provided will be processed as per Regulation.

1.2 Administratorem danych odpowiedzialnym za
przetwarzanie danych osobowych przekazanych
przez Klienta za pośrednictwem Strony
Internetowej jest ZOEFIN PL Sp. z o.o. z siedzibą w
Suwałkach przy ul. Chłodnej 6, 16-400 Suwałki, email: witaj@finhero.com. Spółka określa cele i
sposoby administrowania danych. Jesteśmy
odpowiedzialni za dane osobowe Klienta. Ochrona
ustanowiona w związku z przetwarzaniem danych
osobowych ma zastosowanie do osób fizycznych,
bez względu na ich narodowość lub miejsce
zamieszkania.

1.2. The Data Controller responsible for
processing the personal data provided by the
Customer through the Website is ZOEFIN PL Sp. z
o.o. registered address in Chłodna str. 6, 16-400
Suwałki, e-mail: witaj@finhero.com.
The
Company determines the purposes and means for
this. We are responsible for the Customer’s
personal data. The protection established by this
Regulation in relation to the processing of
personal data applies to natural persons, with no
difference to their nationality or place of
residence.

2. DANE, KTÓRE ZBIERAMY I PRZETWARZAMY

2. DATA THAT WE COLLECT AND PROCESS

2.1 Imię i nazwisko, adres zameldowania, adres
zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
numer dokumentu tożsamości i PESEL. Klient musi
podać takie informacje, aby pomyślnie zakończyć
rejestrację na Stronie Internetowej.

2.1. Name and surname, registered address,
residential address, phone number, email
address, document number and personal ID
number. The Customer needs to fulfil such
information in order to successfully complete
registration on the Website.
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2.2 Dowód zawarcia umów pożyczkowych/umów
kredytowych z innymi wierzycielami, aby móc
zaoferować Klientowi usługę refinansowania
świadczoną przez nas. Kopia takich umów zostanie
przesłana jako zeskanowany dokument lub zrzut z
ekranu z urządzenia mobilnego.

2.2. Proof of loan/credit agreements with other
creditors in order to be able to offer the Customer
with the refinance service provided the Company.
A copy of such agreements will be uploaded as a
scanned document or as a mobile capture.

2.3 Aby zminimalizować ryzyko oszustwa i
zapewnić właściwą identyfikację i weryfikację
osobistych
danych
finansowych
Klienta,
współpracujemy z INSTANTOR. Klient będzie
musiał zaakceptować warunki INSTANTOR,
Politykę Prywatności i wyrazić zgodę, aby uzyskać
dostęp do informacji o swoim koncie osobistym w
celu weryfikacji zdolności kredytowej. W ten
sposób zapewni nam dostęp do numeru konta
bankowego Klienta i transakcji bankowych.

2.3 In order to minimize fraud risk and ensure
proper identification and verification of the
Customer’s personal financial data, We work with
INSTANTOR. the Customer will need to accept
INSTANTOR terms, privacy policy and give consent
in order to access his/her personal bank account
information
for
the
verification
of
creditworthiness. Doing so, will give Us a view
access to the Customer’s bank account number
and bank transactions.

2.4 Przechowujemy dane związane z komunikacją
z Klientem, historią płatności i konsultacjami
dotyczącymi wiarygodności kredytowej.

2.4. We retain data related to the Customer
communication,
payment
history
and
creditworthiness consultation.

3. CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

3. PURPOSE OF PERSONAL DATA COLLECTION

3.1 Dane osobowe Klienta są wykorzystywane w
Umowie Pożyczki oraz w celu utworzenia konta
osobistego na Stronie Internetowej, które będzie
wykorzystywane jako środek do korzystania z
naszych usług.

3.1. The Customer personal data is used in the
Loan Agreement and to create a personal account
on the Website, to be used as a means to receive
Our services.

3.2 Dane osobowe Klienta są wykorzystywane do
przygotowania indywidualnej oferty Pożyczki i
Umowy Pożyczki.

3.2. Personal data of the Customer is used to
prepare individual Loan Offer and Loan
Agreement.

3.3 Dane osobowe Klienta są wykorzystywane do
oceny ich zdolności kredytowej i przeprowadzenia
oceny ryzyka.

3.3. Personal Customer data is used to evaluate
their creditworthiness and carry out risk
assessment.

3.4 Dane osobowe Klienta są wykorzystywane do
spełnienia wymagań prawnych i uzasadnionych
interesów.

3.4. Personal Customer data is used to fulfill legal
requirements and legitimate interests.

3.5 Dane osobowe Klienta są wykorzystywane w
celu zapewnienia właściwej komunikacji z naszymi
Klientami i świadczenia profesjonalnych usług.

3.5. Personal Customer data is used to ensure
proper communication with Our customers and to
provide professional services.

3.6 Dane osobowe Klienta są wykorzystywane do
identyfikowania Klientów w celu przeciwdziałaniu
prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz
do celów zapobiegania oszustwom.

3.6. Personal Customer data is used to identify
customers and to comply with money laundering,
terrorism financing prevention requirements and
for antifraud prevention purposes.

3.7 W celu analizy rynku i stworzenia lepszego
produktu dla Klientów w przyszłości gromadzimy
dane statystyczne dotyczące usług, które
świadczymy naszym Klientom.

3.7. For analysis purposes of the market and to
create a better product for customers in the
future We compile statistical data regarding the
services We provide to our customers.
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4. W JAKI SPOSÓB PPRZECHOWYWUJEMY DANE
OSOBOWE

4. HOW AND WHERE WE STORE PERSONAL DATA

4.1. Dane, które zbieramy od Klienta, będą
szyfrowane, przesyłane i przechowywane w
miejscu docelowym w Europejskim Obszarze
Gospodarczym (EOG). Wszystkie informacje, które
przekazuje Klient, są bezpiecznie przechowywane
na naszych serwerach lub serwerach naszych
partnerów.

4.1. The data that We collect from the Customer
will be encrypted, transferred and stored at a
destination inside the European Economic Area
(EEA). All information the Customer provides to Us
is stored securely on our servers or Our partners’
servers.

4.2.Chociaż przesyłanie informacji przez Internet
nie jest całkowicie bezpieczne, dokładamy
wszelkich starań, aby chronić dane osobowe
naszych Klientów, przyjmując wysokie standardy
bezpieczeństwa i zaszyfrowane procedury, aby
zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.
Dane osobowe Klientów przetwarzane są z
zachowaniem całkowitej poufności. Podejmując
wszelkie środki w celu zagwarantowania
bezpieczeństwa, powiadamiamy o zmianach,
utracie lub nieautoryzowanym dostępie lub ich
przetwarzaniu przez nas.

4.2. Though the transmission of information via
the internet is not completely secure. We work
diligently to protect Our Customer’s personal data
by adopting high security and encrypted
procedures to prevent unauthorized access.
The Customer’s personal data is processed under
absolute confidentiality. Taking all measures to
guarantee its security, notify its alteration, loss or
unauthorized access or processing with and by Us.

5. PRZENIESIENIE DANYCH OSOBOWYCH DLA
STRON TRZECICH

5. TRANSFER OF PERSONAL DATA TO THIRD
PARTIES

5.1 W celu oceny wiarygodności kredytowej
Klienta dane osobowe mogą być przekazywane i
sprawdzane w odpowiednich Biurach Informacji
Gospodarczych i Kredytowych zarejestrowanych
w Polsce. Klient może być sprawdzony w
poniższych bazach danych:
5.1.1. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor
S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta
Modzelewskiego 77 (02-679),
5.1.2. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z
siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 100
(00-807),
5.1.3. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji
Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Danuty Siedzikówny 12 (51-214),
5.1.4. Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego
77A (02-679).

5.1. In order to evaluate Customer
creditworthiness personal data might be
transferred and checked with relevant credit
bureaus registered in Poland. The Customer may
be checked in databases listed below:
5.1.1. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor
S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta
Modzelewskiego 77 (02-679),
5.1.2. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z
siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 100
(00-807),
5.1.3. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji
Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Danuty Siedzikówny 12 (51-214),
5.1.4. Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego
77A (02-679).

5.2 W celu wypełnienia naszych zobowiązań
wynikających z Umowy Pożyczki będziemy musieli
ujawnić odpowiednie dane dostawcom usług
komunikacyjnych, pośrednikom płatniczym,
instytucjom kredytowym, dostawcom usług
informatycznych
i
innym
zewnętrznym
dostawcom
usług,
zaangażowanych
w

5.2. In order to fulfil Our commitments arising
from the Loan Agreement We will need to disclose
relevant data to communication service providers,
payment intermediaries, credit institutions, IT
service providers, and other outsourced service
providers that We have engaged in the provision
of services arising from the Loan Agreement,
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świadczenie usług wynikających z Umowy
Pożyczki, o ile takie informacje są niezbędne do
wykonywania powierzonych im funkcji.

insofar as such information is necessary for the
performance of functions delegated to them.

5.3 Mogą zaistnieć sytuacje, w których będziemy
musieli ujawnić dane Klienta stronie trzeciej, która
podejmuje kroki windykacyjne w celu odzyskania
długów od Klienta (takich jak windykatorzy,
prawnicy, komornicy sądowi, syndycy itp.) lub
przekazać roszczenie stronom trzecim.

5.3. There might be situations when We need to
disclose the Customer’s data to a third party, who
is taking debt collection steps to recover debt
from the Customer (such as debt collectors,
lawyers, court bailiffs, insolvency administrators,
etc.) or upon handing over (transferring) a claim
to third parties.

5.4 W przypadkach określonych przez prawo
jesteśmy zobowiązani do ujawnienia danych
osobowych Klienta instytucjom państwowym w
Polsce.

5.4. In the cases specified by law, We are obligated
to disclose the Customer’s personal data to state
authorities of Poland.

6. JAK DŁUGO PRZECHOWYWUJEMY DANE
OSOBOWE

6. HOW LONG WE KEEP DATA

6.1 Informacje o Kliencie są przechowywane do
czasu wykonania Umowy Pożyczki i dane nie są już
potrzebne do świadczenia naszych usług.
Informacje o transakcjach pieniężnych należy
jednak przechowywać przez co najmniej 5 lat.

6.1. The Customer’s information is stored until the
fulfilment of the Loan Agreement and data is no
longer required in order to provide Our services.
However, information about money transactions
shall be kept for at least 5 years.

6.2 W celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i
finansowaniu terroryzmu dane Klienta, w związku
z weryfikacją tożsamości Klienta i pochodzenia
środków (w tym kopii dokumentu tożsamości i
wszelkiej komunikacji) są przechowywane przez 5
lat od zawarcia Umowy Pożyczki.

6.2. For anti-money laundering and terrorist
financing prevention purposes Customer’s data, in
connection with verifying the identity of the
Customer and the origin of the funds (including a
copy of an identity document and all
communications) is stored for 5 years after the
conclusion of the Loan Agreement.

6.3 Termin przedawnienia dla postępowań
sądowych wynosi 6 lat zgodnie z polskim prawem
cywilnym. Ze względu na fakt, że dane
transakcyjne są powiązane ze świadczeniem
usług, mogą wystąpić sytuacje, w których dane
transakcyjne są przechowywane przez dłuższy
okres czasu w celu realizacji naszych
uzasadnionych interesów.

6.3. The limitation period for legal proceedings is
6 years in accordance with the Civil Law of Poland.
Due to the fact that transaction data is
interconnected with the provision of services,
there may be situations where the transaction
data is stored for a longer period of time in order
to fulfil the legitimate interests of the Company.

7. SZANUJEMY PRAWA ZWIĄZANE Z DANYMI
OSOBOWYMI KLIENTA

7. WE RESPECT THE CUSTOMER’S RIGHTS
RELATED TO PERSONAL INFORMATION

7.1
Klient
ma
prawo
dostępu
do
przechowywanych przez nas informacji. Żądania
Klientów zostaną przeanalizowane, a odpowiedź
zostanie przesłana w jednego ciągu miesiąca.
Okres ten może zostać przedłużony po uprzednim
zawiadomieniu, jeżeli żądanie jest złożone lub
jeżeli z uwagi na liczbę otrzymanych wniosków nie
możemy przygotować odpowiedzi w ustalonym
wcześniej terminie.

7.1. The Customer has the right to access the
information We keep on him/them. The
Customer’s requests will be reviewed and be
provided with a response within one-month time.
This time period may be extended with the prior
notice if the request is complex or if due to the
amount of received requests We cannot prepare
a reply within the previously set time limit.
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7.2 Klient ma prawo do uzyskania informacji,
takich jak cel przetwarzania, kategorie
przetwarzanych danych osobowych, odbiorcy
danych osobowych lub kategorie takich
odbiorców, czas przechowywania danych,
informacje o źródle danych, jeśli jest inne niż
przekazane
przez
Klienta,
istnienie
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

7.2. The Customer has the right to obtain the
information, such as purpose of the processing,
categories of personal data being processed,
personal data recipients or categories of such
recipients, length of time the data will be stored,
information of the data source if different than
The Customer, existence of automated decisionmaking.

7.3 Klient ma prawo do sprostowania
nieprawidłowych danych osobowych. Klient może
wprowadzać zmiany po zalogowaniu się do
swojego profilu (konta) na Stronie Internetowej.
Jednak nie wszystkie przechowywane informacje
są dostępne do sprostowania za pośrednictwem
Strony Internetowej, chyba że udowodniono, że są
nieprecyzyjne. Klient może przesłać nam dowód
niedokładnych danych, a my poprawimy
nieprawidłowe informacje.

7.3. The Customer has the right to rectify personal
incorrect data. The Customer can make changes
when log in to personal profile (own account) on
the Website. However not all information kept is
available for rectification through the Website
unless it has been proved not being accurate. The
Customer can send Us the proof of inaccurate
data and we will rectify the incorrect information.

7.4 Klient ma prawo zażądać usunięcia danych
osobowych w odpowiednim zakresie, gdy cel
przetwarzania danych został zakończony, nie jest
już niezbędny do realizacji uzasadnionych
interesów, Klient wycofuje swoją zgodę, dane
zostały przetworzone niezgodnie z prawem, ma
być usunięty w celu spełnienia obowiązku
prawnego. Zastrzegamy sobie jednak prawo do
odrzucenia wniosku Klienta o usunięcie jego
danych osobowych, gdy istnieje ku temu
uzasadniona podstawa prawna.

7.4. The Customer has the right to request erasure
of personal information to an appropriate extent
in cases were the purpose of the data processing
has been completed, is no longer necessary to
fulfill legitimate interests, the Customer
withdraws his/her consent, data has been
unlawfully processed, is to be removed for
compliance with a legal obligation. However, the
Company reserves the right to decline the
Customer’s request to erase their personal data
when a legitimate legal ground is present for
doing so.

7.5 Klient ma prawo ograniczyć przetwarzanie
danych osobowych w celu zakwestionowania ich
dokładności, z wyjątkiem okresu, który pozwala
nam zweryfikować dokładność danych osobowych
lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a
Klient żąda ograniczenia.

7.5. The Customer has the right to restrict the
processing of the personal data to contest its
accuracy, except during the period that enables Us
to verify the accuracy of the Customer’s personal
data, or the processing is unlawful and the
Customer requests restriction.

7.6 Klient ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu
jego/jej danych osobowych wykorzystywanych do
marketingu bezpośredniego.

7.6. The Customer has the right to object to the
processing of his/her personal data used for direct
marketing.

7.7. Klient ma prawo do przenoszenia danych
osobowych, w możliwym zakresie, na innego
administratora danych. Klient może skorzystać z
tego prawa, o ile dane zostały przekazane
osobiście na podstawie zgody lub umowy, a
przetwarzanie
odbywa
się
w
sposób
zautomatyzowany. Prawo to ma również
zastosowanie do nieprzetworzonych danych,
które zostały dostarczone przez Klienta, dotyczą
jego działań lub wynikają z nawigacji Klienta na

7.7. The Customer has the right to transfer the
personal data, to a possible extent, to another
data controller. The Customer can exercise this
right insofar as the data has been provided
personally based on consent or a contract and the
processing is carried out by automated means.
This right also applies to raw data that has been
provided by the Customer, relates to the
Customer’s activities or results from the
Customer´s navigation on the Website. However,
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Stronie Internetowej. Nie dotyczy to jednak
danych tworzonych przez Stronę Internetową w
celu oceny ryzyka i zachowania zgodności z
przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu
pieniędzy.

this does not apply to any data created by the
Website for risk assessment purposes to comply
with anti-money laundering laws.

7.8 Klient ma prawo wycofać swoją zgodę na
otrzymywanie ofert handlowych i informacji od
nas.

7.8. The Customer has the right to withdraw the
consent to receiving commercial notices and
overviews from the Company.

7.9. Klient ma prawo złożyć skargę do nas lub do
Urzędu Ochrony Danych osobowych.

7.9. The Customer has the right to submit a
complaint to the Company or to the National
Personal Data Protection Authority.

7.10 W sprawie wszystkich kwestii dotyczących
danych osobowych Klienta prosimy o kontakt
poprzez e-mail witaj@finhero.com.

7.10. Regarding all matters in terms of personal
Customer data, please contact us via email
witaj@finhero.com.

8. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM
PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM
PROFILOWANIU

8. INFORMATION ON AUTOMATIC DECISION
MAKING, INCLUDING PROFILING

8.1. Decyzję o przyznaniu Klientowi Pożyczki w
większości przypadków będziemy podejmować w
sposób
zautomatyzowany
(bez
wpływu
człowieka). Decyzja będzie oparta o profilowanie
tj. ocenę sytuacji finansowej Klienta i możliwości
spłaty zobowiązań z tytułu Umowy Pożyczki (tzw.
ocena zdolności kredytowej). Efektem takiego
działania będzie sprawdzenie dostępności oferty i
wyliczenie kwoty Pożyczki. Konsekwencją tego
przetwarzania będzie udzielenie Pożyczki w
określonej kwocie bądź odmowa udzielenia
Pożyczki.

8.1. The decision to grant the Customer a Loan in
majority cases will be made automatically
(without human influence). The decision will be
based on profiling. An assessment of Customer’s
financial situation and the possibility of repaying
liabilities under the Loan Agreement facility (socalled creditworthiness assessment). This action
will check the availability of the offer and calculate
the Loan amount. The consequence of such
processing will be the granting or refusal of a
specific Loan.

8.2. Decyzję podejmiemy na podstawie danych
zebranych podczas wnioskowania o Pożyczkę,
dotychczasowej historii spłaty (jeśli dotyczy) oraz
danych pozyskanych z zewnętrznych źródeł (za
zgodą Klienta, np. Biura Informacji Gospodarczej,
Biura Informacji Kredytowej). Dane mogą być też
weryfikowane w zewnętrznych bazach (np.
System Dokumenty Zastrzeżone). Na podstawie
tych danych dokonamy analizy możliwości spłaty
przez Klienta zobowiązań z tytułu Umowy
Pożyczki. Możemy poprosić o dostarczenie
dodatkowych dokumentów potwierdzających
deklarowane informacje.

8.2. We will make a decision based on data
collected when applying for a Loan, past
repayment history (if applicable), and data
obtained from external sources (with the
Customer’s consent, such as the Economic
Information Office, BIK). The data can also be
checked in external databases as listed in 5.1. of
the Policy. Based on this data, We will analyze the
Customer’s ability to repay obligations under the
Loan Agreement. We may request additional
documents confirming the declared information.

8.3.
Informujemy,
że
w
przypadku
zautomatyzowanego podejmowania decyzji Klient
ma prawo do jej zakwestionowania i wyrażenia
swojego stanowiska. Zapewniamy interwencję
pracownika, który sprawdzi dane i podejmie
decyzję. W tym celu należy skontaktować się z

8.3. Please note that in the case of automatic
decision-making, the Customer has the right to
question and express own position. We ensure the
intervention of the employee who will check the
data and make a decision. To do this, contact us
using the information above. With regard to each
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nami na dane wskazane powyżej. W odniesieniu
do każdej wizyty na Stronie Internetowej lub
korzystania z aplikacji mobilnych, zbieramy w
sposób automatyczny następujące informacje:

visit to the website or use of mobile applications,
We automatically collect the following
information:

8.3.1. Informacje techniczne, w tym rodzaj
urządzenia, adres protokołu internetowego (IP)
oraz dane dostawcy usług internetowych
wykorzystywane do połączenia urządzenia Klienta
z Internetem, login Klienta, rodzaj i wersja
przeglądarki internetowej, ustawienia strefy
czasowej, rodzaje i wersje wtyczek do
przeglądarki, platforma i system operacyjny,
rozdzielczość ekranu, lokalizacja, kodowanie
czcionek;

8.3.1. Technical information, including the type of
device, internet protocol (IP) address and data of
the internet service provider used to connect the
Customer’s device to the Internet, the Customer’s
login, type and version of his/her web browser,
time zone settings, types and versions of plugins
for browsers, platform and operating system,
screen resolution, localization, font encoding;

8.3.2. Informacje dotyczące wizyt Klienta, w tym
pełny adres URL do Strony Internetowej (w tym
data i godzina); produkty, które Klient przeglądała
lub
których
Klient
szukała,
strony
odsyłające/wyjścia, pliki przeglądane na naszej
stronie (np. strony HTML, grafiki, itp.), czas reakcji
Strony Internetowej, problemy z pobieraniem,
czas odwiedzin pewnych stron, informacje
dotyczące interakcji na stronie (takie jak
przewijanie, klikanie i ruchy kursora myszy) oraz
sposoby opuszczenia Strony Internetowej,
oznaczenie daty/godziny i/lub dane dotyczące
czynności Klienta, a także każdy numer telefonu, z
którego łączono się z naszym biurem obsługi
klienta.

8.3.2. Information about the Customer’s visits,
including the full URL of the website (including
date and time); products that the Customer has
viewed or searched for, referring pages / outputs,
files viewed on Our website (e.g. HTML pages,
graphics, etc.), website response time, download
problems, time of visits to certain pages,
information about the Customer’s interactions on
the website (such as scrolling, clicking, and mouse
cursor movements) and how to exit the website,
date / time stamps and / or activity data, and any
telephone number from which the customer
service has been called.

9. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

9. PRIVACY POLICY CHANGES

9.1. Mamy prawo do wprowadzania zmian w
Polityce Prywatności i wszystkich innych
politykach w dowolnym momencie, publikując je
na naszej Stronie Internetowej. Każda wersja
Polityki Prywatności opublikowana na naszej
Stronie internetowej zastępuje wszystkie
poprzednie wersje Polityki i wchodzi w życie
natychmiast po opublikowaniu lub od wskazanej
daty wejścia w życie.

9.1. We have the right to make changes to the
Privacy Policy and all other policies at any given
time by posting them on the Website. Any version
of the Privacy Policy that is published on Our
website replaces all previous versions of the Policy
and takes effect immediately upon posting or
from the effective date as indicated.
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