
      Polityka Prywatności 

Serwisu oraz strony internetowej: www.ideaprofit.pl 

 

Poniższa Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie Użytkowników o sposobie 

wykorzystywania przez Idea Profit Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy danych Użytkowników 

korzystających z Serwisu oraz strony internetowej: www.ideaprofit.pl zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”). 

 

1. Dane Administratora: 

 

1. Administratorem danych jest IDEA Profit Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Łęczyckiej 

35, 85-737 Bydgoszcz, NIP: 5542918085, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego–Rejestru 

Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000418198, e-mail: biuro@idea-profit.com (dalej: 

Administrator). 

2. Serwis oraz strona internetowa: www.ideaprofit.pl jest ogólnie dostępna dla zainteresowanych 

korzystających z sieci internetowej, a w szczególności dedykowana jest dla użytku firmowego 

przez Użytkowników prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą posiadających 

aktywny NIP oraz aktualny adres poczty elektronicznej (dalej: „Użytkownik”)  

3. W sprawach dotyczących przekazanych danych można się skontaktować z Administ ratorem za 

pośrednictwem adresu e-mail:  biuro@idea-profit.com . 

2. Informacje o zakresie danych zbieranych przez Administratora oraz ich wykorzystaniu: 

 

1. Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie oraz na ww. stronie internetowej: 

https://www.ideaprofit.pl/, serwery mogą automatycznie rejestrować logi systemowe 

Użytkowników  tj. w szczególności takie jak: czas wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, 

informacje o przeglądarce użytkownika, adres URL poprzednio odwiedzanej  strony (o ile 

Użytkownik wszedł na Serwis i ww. stronę poprzez odnośnik). 

2. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący  

do administrowania Serwisem oraz powyższą stroną internetową: https://www.ideaprofit.pl/. 

Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza  osobami lub podmiotami 

upoważnionymi do administrowania serwerem wraz Serwisem i ww. stroną internetową. 

3. Ponadto Serwis oraz ww. strona internetowa gromadzić może także dane dotyczące 

odwiedzanych innych stron internetowych takie jak : liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, 

czas wizyty itp. Analizowane dane mogą być gromadzone i analizowane korzystając z 

rozwiązań firmy Google. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki Cookie i nie udostępnia 

danych umożliwiających identyfikację osoby. Szczegóły polityki prywatności Google 

dostępne są pod: https://policies.google.com/privacy  

4. Jeżeli wymaga tego działanie oraz funkcjonalność danej usługi i produktu Administratora - 

Użytkownik podający w tym celu w Serwisie swoje dane wyraża zgodę na ich przekazanie, 

przechowywanie oraz przetwarzanie przez Serwis i ww. stronę internetową zgodnie z 

obowiązującymi przepisami RODO. Podając swoje dane Użytkownik oświadcza 

jednocześnie, że zapoznał się z poniższą Polityką prywatności. 

http://www.ideaprofit.pl/
mailto:biuro@idea-profit.com


4. Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis oraz 

ww. stronę internetową - z  zastrzeżeniem wypadków, gdy w celu skorzystania z usług i/lub 

produktów Administratora istnieje konieczność rejestracji oraz logowania przez Użytkownika. 

5. Serwis oraz ww. strona internetowa mogą zbierać informacje w sposób automatyczny, w tym 

informacje zawarte w plikach Cookies (pkt.6). Gromadzone informacje wykorzystywane są m.in. 

do: 

▪ zarządzania Serwisem oraz ww. stroną internetową; 

▪ stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa  oraz ich eliminowania; 

▪ badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu i ww. strony internetowej  oraz w celach 

statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics; 

▪ personalizacji zawartości podstron Serwisu oraz ww. strony internetowej w zakresie 

oferowanych usług i produktów firmy Administratora. 

6. Stosownie do pkt. 5 informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi 

Użytkownika Serwisu i ww. strony internetowej oraz nie są wykorzystywane wprost do określenia 
tożsamości Użytkownika, z wyjątkiem tych informacji koniecznych  do korzystania z usług i 

produktów (Aplikacji) Administratora na rzecz danego Użytkownika w ramach zawartej Umowy. 

Ponadto zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień danej przeglądarki 

internetowej Użytkownika.  

7. Tym samym samo przeglądanie zawartości Serwisu oraz ww. strony internetowej ma charakter 

informacyjny i nie wymaga automatycznie i każdorazowo podawania przez Użytkownika jego 

danych - z zastrzeżeniem tych informacji koniecznych  do korzystania z usług i produktów 

(Aplikacji) Administratora w ramach zawartej Umowy. 

8. Toteż Użytkownik w zakresie chęci korzystania z funkcjonalności Serwisu i ww. strony 

internetowej oraz w ramach świadczonych przez Administratora usług i zakupionych produktów 

- może zostać poproszony o podanie następujących danych  zgodnie z wymogami formularzy 

kontaktowych / rejestracyjnych, w tym w szczególności : 

• imię i nazwisko; 

• nazwa i adres obiektu; 
• adres poczty elektronicznej (adres e-mail); 

• numer telefonu/faxu; 

• nazwa i NIP firmy; 

• zakresu zainteresowania ofertą Administratora; 

• innych danych zawartych w treści wiadomości kontaktowej z Administratorem 

(pisemnej, telefonicznej lub mailowej). 

9. Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być 

możliwe korzystanie z oferowanych przez Administratora usług i produktów w zakresie 

funkcjonalności, które tego wymagają. W tym zakresie dane zbierane są lub przetwarzane  tylko 

w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane, wynikających z przepisów 

prawa oraz świadczonych przez Administratora usług i oferowanych produktów . Zakres danych 

będzie różny w zależności od celu przetwarzania oraz zakupionych przez Użytkownika usług i 

produktów (Aplikacji) Administratora. 

10. Większość przetwarzanych przez Administratora danych może być przekazywana bezpośrednio 

z uwagi na następujące cele i powody: 

• Użytkownik jest lub zamierza być klientem Administratora na podstawie zawartej umowy  

bądź jego dane zostały przekazane przez pracodawcę lub inny podmiot uprawniony, 

• uzyskano je bezpośrednio od samego Użytkownika lub od podmiotu trzeciego uprawnionego 

do udostępnienia jego danych, 

• Użytkownik złożył zapytanie lub reklamację, 

• Użytkownik złożył prośbę o informację (ofertową, cenową, marketingową),  



• Użytkownik brał lub ma zamiar brać udział w organizowanym przez Administratora 

wydarzeniu/evencie; 

• Użytkownik reprezentuje swoją organizację lub podmiot (firmę, obiekt); 

• Użytkownik korzysta lub zamierza korzystać z usług i produktów Administratora, w ramach 

danej aplikacji/ funkcjonalności lub narzędzi online; 

• w celu rekrutacji lub kampanii promocyjnej prowadzonej przez Administratora, w tym również 

przy użyciu mediów społecznościowych , 

3. Przekazywanie danych w ramach usług i produktów Administratora oraz Aplikacji 

dostępnych w Serwisie i na ww. stronie internetowej: 

 

1. Dane Użytkownika mogą być przekazane innym podmiotom je przetwarzającym na zlecenie 

Administratora tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom 

świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, programistyczne, IT, księgowe, prawne 

lub świadczące inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie usług i produktów 

Administratora. W takim przypadku podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami 

Administratora. 

2. Dane Użytkownika będą przekazywane wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach  

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych do krajów trzecich nie jest aktualnie 

praktykowane lub planowane przez Administratora. 

 

4. Okres przechowywania danych: 

1. Dane Użytkownika przetwarzane będą przez okres niezbędny do spełnienia celu  ich 

przechowywania lub dopóki jest to wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z 

przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów ks ięgowych.  

2.  W przypadku przetwarzania danych Użytkownika zgromadzonych w celu funkcjonalności 

poszczególnych usług, produktów lub Aplikacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

świadczenia tej usługi lub do czasu rezygnacji z niej przez Użytkownika lub w przypadku 

uzasadnionego zablokowania do nich dostępu Użytkownika. 

3. W przypadkach kiedy odrębne przepisy prawa wymuszą na Administrato rze przechowywanie 

dłuższe niż wymaga tego Umowa zawarta z Uzytkownikiem  - dane także mogą być przechowywane 

w prawnie uzasadnionych celach i w interesie Administratora, włączając w to wykonywanie i ochronę 

ewentualnych roszczeń prawnych Administratora (np. w celach przechowywania danych 

finansowych, danych z faktur). 

5. Przysługujące prawa Użytkownika:  

 

1. Użytkownik może Wycofać zgodę na przetwarzanie danych,  

2. Użytkownik może Uzyskać dostęp do swoich danych, 

3. Użytkownik może żądać od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania swoich danych  oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

6. Wykorzystanie plików Cookies: 

 

1.  Administrator wykorzystuje tzw. Cookies i podobne technologie w swoim Serwisie i na ww. 

stronie internetowej. Narzędzia te pomagają w określeniu, które ze stron internetowych 

Administratora są najbardziej popularne, jak często i przez jaki czas są odwiedzane. Te dane mogą 

być wykorzystywane do rozwoju i analizy usług Administratora oraz tworzenia celowanych 

kampanii ofertowych i marketingowych. 



2.  W ramach Serwisu oraz ww. strony internetowej  mogą ponadto zostać zamieszczone zewnętrzne 

linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź 

też podczas korzystania z tychże Serwisów oraz innych stron internetowych w urządzeniu 

Użytkowników mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych 

podmiotów. Wówczas każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej 

odrębnej od niniejszej Polityce Prywatności. 

3.  Pliki Cookies wykorzystywane są m.in. w celach: 

▪ ułatwienia Użytkownikowi korzystania z  Serwisu oraz ww. strony internetowej podczas 

ich przeglądania; 

▪ późniejszej identyfikacji Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu oraz 

ww. strony internetowej z urządzeniem na którym zostały zapisane; 

▪ tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu oraz 

ww. strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich 

struktury i zawartości; 

▪ dostosowania zawartości Serwisu oraz ww. strony internetowej do określonych preferencji 

Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb Użytkownika; 

4. Ograniczenia stosowania plików Cookies przez danego Użytkownika mogą wpłynąć na niektóre 

funkcjonalności dostępne w Serwisie oraz ww. strony internetowej. 

5. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być 
wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz inne 

podmioty. W tym celu Administrator może także zachować informację o ścieżce nawigacji 

Użytkownika lub czasie pozostawania na  swoim Serwisie i ww. stronie internetowej.  

 

7. Zmiany i odrębności w Polityce Prywatności: 

 

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe 

ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia 

nią nowych lub zmienionych produktów lub usług świadczonych przez Adminis tratora, w tym zmian 

struktury Serwisu oraz ww. strony internetowej. 

2. Ponadto Administrator zastrzega, iż w przypadku konkretnych usług i produktów (Aplikacji) 

Administratora w ramach zawartej Umowy z Użytkownikiem mogą obowiązywać Polityki 

Prywatności dedykowane do tychże usług i produktów (Aplikacji), a z których aktualnie korzysta 

Użytkownik w ramach zawartej Umowy. 


