
POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób zbierane i wykorzystywane są 
informacje o Państwu podczas odwiedzania strony internetowej Gazetkowo w Polsce („Strona 
Internetowa”) oraz naszego proflu w mediach społecznościowych („Media Społecznościowe”) na 
platformie Facebook.

1. INFORMACJE OGÓLNE
Na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych mogą Państwo przeglądać ulotki z
aktualnymi ofertami oraz sprawdzać istotne informacje o wybranych sprzedawcach i ich produktach. 
Mogą Państwo skontaktować się z nami bezpośrednio lub nawiązać z nami kontakt w inny sposób.

Jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową lub nasze media społecznościowe, możemy 
gromadzić pewne informacje na Państwa temat, które mogą być uznane za dane osobowe. Poniżej 
znajdą Państwo szczegółowe informacje na ten temat oraz cel takiego wykorzystania, jak również 
sposób w jaki mogą Państwo zarządzać swoimi preferencjami.

2. JAKIE DANE ZBIERAMY?
Możemy zbierać dwie podstawowe grupy danych podczas korzystania przez Państwa ze Strony 
Internetowej lub Mediów Społecznościowych:

 Jeżeli zamieszczają Państwo komentarze w naszych Mediach Społecznościowych lub w inny 
sposób wchodzą w interakcję z publikowanymi przez nas treściami (polubienia, śledzenie, 
udostępnianie, odpowiedzi na ankiety itp.). Zakres takich informacji zależy od rodzaju interakcji i 
może obejmować: imię i nazwisko, treść wysyłanej do nas wiadomości itp. W Mediach 
Społecznościowych każda wysłana przez Państwa wiadomość lub opublikowany przez Państwa 
post będzie zawierał nazwę Państwa proflu w Mediach Społecznościowych, zawierając 
prawdopodobnie pełne imię i nazwisko, a także zdjęcie proflowe, datę interakcji oraz link do 
Państwa proflu w Mediach Społecznościowych.

 Informacje są zbierane automatycznie przez naszą Stronę Internetową lub Aplikację, np. w 
postaci plików cookie lub poprzez inne technologie śledzące.

Takie informacje są zapisywane pod unikalnym numerem identyfkacyjnym (np. identyfkatorem 
pliku cookie), który przypisujemy Państwa przeglądarce lub urządzeniu i obejmują one: (1) dane 
związane z Państwa aktywnością na Stronie Internetowej wraz ze znacznikami czasowymi 
rejestrującymi moment poszczególnych zdarzeń, (2) informacje techniczne o przeglądarce lub 
urządzeniu, z którego Państwo korzystają, (3) adres IP wskazujący na Państwa ogólną lokalizację 
geografczną, np. kraj lub region.
Dane te nie ujawniają bezpośrednio Państwa tożsamości – umożliwiają one jedynie identyfkację 
przeglądarki lub, z których korzystają Państwo w celu wejścia na naszą Stronę Internetową i 
pozwalają nam mierzyć wykorzystanie naszej Strony Internetowej, a także personalizować 
wyświetlaną zawartość i nasze reklamy w tej przeglądarce lub na tym urządzeniu, w sposób opisany 
poniżej.
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Należy pamiętać, że Media Społecznościowe mogą gromadzić inne dane w związku z korzystaniem 
przez Państwa z tych platform. Aby dowiedzieć się więcej, prosimy zapoznać się z odpowiednią 
polityką prywatności.

3. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE?
Zebrane dane wykorzystujemy w związku z:
 udzielaniem odpowiedzi na Państwa pytania

W tym celu wykorzystujemy dane, które podają nam Państwo dobrowolnie. Na przykład, jeżeli wyślą 
nam Państwo wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego lub za pomocą narzędzia chat
bot na naszej Stronie Internetowej lub w bezpośredniej wiadomości na platformie Mediów 
Społecznościowych, będziemy przetwarzać Państwa dane kontaktowe oraz treść takiej wiadomości, 
aby obsłużyć Państwa zapytanie, dostarczyć Państwu odpowiednich informacji i zapamiętać, czego 
dotyczyło zapytanie.

 prawidłowego prowadzenia naszej strony internetowej.

W tym celu wykorzystujemy niezbędne pliki cookie. Należą do nich techniczne pliki cookie, 
wymagane przez nasz system w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej Strony Internetowej oraz 
umożliwienia dostępu do niektórych elementów i ich funkcjonowania. Możemy ustawić niezbędne 
pliki cookie bez Państwa wyraźnej zgody. Mogą je Państwo usunąć i wyłączyć kolejne ustawienia w 
ustawieniach przeglądarki, jednak może to uniemożliwić prawidłowe wyświetlanie niektórych stron 
internetowych.

 personalizacji zawartość naszej Strony Internetowej.

Preferencyjne pliki cookie służą do dostosowania Strony Internetowej do Państwa preferencji w taki 
sposób, aby nie musieli Państwo zmieniać ustawień za każdym razem, gdy wchodzą na Stronę 
Internetową. Wyświetlamy Państwu nasze oferty na podstawie Państwa ogólnych danych 
dotyczących lokalizacji, uzyskanych na podstawie zaszyfrowanego adresu IP lub na podstawie 
Państwa aktywności na stronie internetowej.

 analizy korzystania z naszej Strony Internetowej i stron w Mediach Społecznościowych.

Na naszej Stronie Internetowej statystyczne pliki cookie pomagają nam poznać, w jaki sposób 
wchodzą Państwo w interakcje z publikowanymi przez nas treściami, dzięki czemu możemy 
monitorować i ulepszać funkcjonalności Strony Internetowej. Statystyczne pliki cookie mogą 
przechowywać takie informacje, jak: czas i długość wizyty, podstrony, na które Państwo weszli, 
elementy, które Państwo kliknęli itp.
W celu przeprowadzenia tych analiz korzystamy z narzędzi podmiotów zewnętrznych, takich jak 
Google Analytcs. Rozwiązanie to wykorzystuje dane zapisane w pliku cookie dotyczące urządzenia 
lub przeglądarki, adresu IP i aktywności na stronie, aby mierzyć i raportować statystyki dotyczące 
Państwa interakcji z naszą Stroną Internetową. Prosimy pamiętać, że Google może połączyć te 
informacje z danymi dotyczącymi Państwa aktywności z innych stron, które korzystają z Google 
Analytcs. Dowiedz się więcej o Google Analytcs.
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Mogą Państwo wyłączyć udostępnianie swoich danych frmie Google Analytcs, dodając do swojej 
przeglądarki rozszerzenie, które blokuje Google Analytcs: Google Analytcs  pt-out Add-on 
(dostawca: Google). Aby dowiedzieć się więcej o prywatności w Google, patrz Polityka Prywatności 
Google.

Możemy również korzystać z usług innych dostawców narzędzi analitycznych, którzy śledzą Państwa 
działania na naszej Stronie, takich jak oprogramowanie Hotjar, które tworzy mapę kliknięć 
użytkowników.

W Mediach Społecznościowych możemy przyczynić się do przetwarzania Państwa danych 
osobowych przez odpowiednie platformy, żądając zbiorczego wglądu w Państwa interakcje z naszymi
stronami na Mediach Społecznościowych. Aby dowiedzieć się więcej, należy zapoznać się z opisem 
takiego przetwarzania na stronie platformy Facebook.

Możemy również okresowo prosić o Państwa opinie, przeprowadzając ankiety lub zapraszając 
Państwa do komentowania i udostępniania treści, które publikujemy w naszych Mediach 
Społecznościowych.

 prowadzeniem działań marketngowych

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na personalizację reklam, będziemy rejestrować informacje dotyczące 
Państwa wizyty na naszej Stronie Internetowej w celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych 
reklam w cyfrowych mediach podmiotów zewnętrznych. W celu rejestrowania Państwa aktywności 
na naszej Stronie Internetowej będziemy używać technologii śledzącej, takich jak nasze 
marketngowe pliki cookie lub pliki cookie podmiotów zewnętrznych.

Możemy prowadzić kampanie reklamowe za pomocą własnej technologii lub narzędzi podmiotów 
zewnętrznych (np. reklama na Facebooku).

Do technologii stron trzecich, z których korzystamy w celu prowadzenia działań marketngowych, 
należą:

 Platforma reklamowa GoogleAds. lliknij na poniższe linki, aby zarządzać swoimi 
preferencjami dotyczącymi danych w Google, dowiedzieć się więcej o reklamach Google i 
sprawdzić Politykę Prywatności Google.

 Piksel Facebook. lliknij na poniższe linki, aby zarządzać swoimi preferencjami 
reklamowymi na Facebooku, dowiedzieć się jak działają reklamy na Facebooku i sprawdzić 
Politykę Prywatności Facebooka.

 Piksel TikTok. lliknij na poniższy link, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Twoje 
dane są przetwarzane przez TikTok (w tym o podstawie prawnej przetwarzania danych oraz o 
tym, jak skorzystać z przysługujących Ci praw). Będziemy korzystać z piksela platformy TikTok, aby
przekazywać tej platformie dane dotyczące Państwa urządzenia i Państwa interakcji ze Stroną 
Internetową. W efekcie na platformie wyświetlą się reklamy dotyczące naszej Strony 
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Internetowej, ponieważ będziemy wiedzieć, że tym, iż była ona wcześniej przez Państwa oglądana
i kliknięto opcje, które oferuje. Więcej informacji o tym procesie można znaleźć pod tym link. W 
zakresie, w którym (1) gromadzimy i przekazujemy Państwa dane do platformy TikTok, (2) 
prowadzony jest pomiar reklam, wraz z platformą TikTok działamy jako współadministratorzy 
Państwa danych osobowych. 

Na podstawie zebranych w ten sposób danych możemy prowadzić kampanie reklamowe z 
wykorzystaniem własnej technologii lub narzędzi dostarczanych przez te podmioty zewnętrzne (np. 
Facebook Ads). Pozwala nam to na zdefniowanie grupy odbiorców na potrzeby personalizacji reklam
i zmierzenie skuteczności wyświetlanych reklam poprzez śledzenie konwersji.

Mogą Państwo zezwolić na dostarczanie powiadomień push do Państwa przeglądarki. Takie 
kampanie prowadzone są na podstawie Państwa adresu IP i przy użyciu technologii plików cookie. Po
zapisaniu się na powiadomienia będziemy je Państwu regularnie przesyłać wraz z aktualnymi 
ofertami wybranych sprzedawców lub innymi materiałami marketngowymi. Do wysyłania Państwu 
tych powiadomień korzystamy z usług frmy Pushpushgo sp. z o.o. lliknij tutaj aby dowiedzieć się 
więcej o praktykach dotyczących prywatności frmy Pushpushgo.

  umożliwienia partnerom zewnętrznym wyświetlania reklam na naszej Stronie Internetowej

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na dostarczanie spersonalizowanych reklam, umożliwimy naszym 
partnerom, jak Google (Adsense) and RTB House, wyświetlanie na naszej Stronie Internetowej 
spersonalizowanych reklam reklamodawców zewnętrznych na podstawie Państwa wcześniejszej 
aktywności w cyfrowych mediach takich reklamodawców. Zbierają one pewne informacje techniczne
o Państwa przeglądarce oraz o stronie, na którą Państwo wchodzą, aby umieścić tam reklamę w 
trakcie ładowania strony. Więcej informacji o tym, jak działa reklama cyfrowa znajdą Państwo w 
Polityce Prywatności Google lub Polityce Prywatności RTB House, gdzie mogą Państwo wyłączyć 
takie spersonalizowane reklamy (zrezygnować z ich otrzymywania). Tutaj mogą Państwo sprawdzić 
pełną listę plików cookie, które wykorzystujemy na tej Stronie Internetowej, wraz z ich opisem.

Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:
  obrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń

Może to nastąpić np. w przypadku złożenia przez Państwa skargi dotyczącej działania naszej Strony 
Internetowej lub w przypadku wykrycia przez nas zewnętrznego ataku na naszą Stronę Internetową.

4. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA?
Aby móc zgodnie z prawem przetwarzać Państwa dane osobowe, musimy mieć podstawę prawną do
takiego przetwarzania.

Podstawa prawna zależy od konkretnego działania w ramach przetwarzania danych. Może to być: (i) 
wykonanie umowy z Państwem, (ii) nasze uzasadnione interesy (takie jak rozwój funkcjonalności 
Strony Internetowej) lub (iii) Państwa wyraźna zgoda na przetwarzanie danych.
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Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące podstawy prawnej gromadzenia i wykorzystywania 
Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod 
adresem: dpo.promotons@rtbhouse.com

5. KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE?
W celu realizacji wskazanych powyżej celów Państwa dane mogą być udostępniane następującym 
kategoriom odbiorców zewnętrznych:
 spółki stowarzyszone
Udostępniamy dane zebrane na Stronie Internetowej lub w Mediach Społecznościowych naszym 
spółkom stowarzyszonym, które są odpowiedzialne za bezpieczne prowadzenie Strony Internetowej i
Mediów Społecznościowych na naszą rzecz.
 wykonawcy zewnętrzni
W celach analitycznych i marketngowych korzystamy z narzędzi dostarczanych przez podmioty 
zewnętrzne. Prosimy zapoznać się z pkt 3 dotyczącym celów przetwarzania danych, w którym 
podano także przydatne linki.
Przetwarzane przez nas dane są przechowywane w zewnętrznych centrach danych.
 właściwe organy
Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione również organom właściwym na mocy 
obowiązujących przepisy prawa do otrzymywania takich danych, w tym organom ścigania.
Starannie wybieramy podmioty zewnętrzne, którym mogą zostać ujawnione Państwa dane. W 
szczególności upewniamy się, że podmioty te zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa w 
zakresie prywatności Państwa danych i przetwarzają je wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem oraz 
zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i obowiązującymi przepisami prawa.
Nie będziemy przekazywać ani zezwalać na przekazywanie jakichkolwiek Państwa danych osobowych
na terytorium poza Europejskim  bszarem Gospodarczym, chyba że podejmiemy środki niezbędne 
do zapewnienia, że przekazanie danych jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Takimi środkami 
są przekazanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją lomisji Europejskiej 
zapewnia odpowiednią ochronę Danych  sobowych, o której mowa w art. 45 R D , lub zawarcie 
standardowych klauzul umownych, o których mowa w art. 46.2 (c).

Informujemy również, że w odniesieniu do naszej współpracy z platformą TikTok w zakresie 
występowania jako współadministratorzy Państwa danych: (1) zawarliśmy umowę o wspólnym 
administrowaniu, która jest dostępna tutaj; (2) uzgodniliśmy, że będziemy informować Państwa o 
współpracy z platformą TikTok; (3) uzgodniliśmy z platformą TikTok, że pomiędzy Stronami platforma
TikTok jest odpowiedzialna za umożliwienie Państwu skorzystania z praw wynikających z art. 15–20 
R D  w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych 
przez platformę TikTok w ramach wspólnego administrowania.

6. JAK DŁUGO PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE?
W odniesieniu do Państwa danych stosujemy następujące okresy przechowywania:
 3 lata w przypadku zapytań złożonych za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej 
Stronie Internetowej,

 do 25 miesięcy w przypadku danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookie lub 
innych technologii śledzących na naszej Stronie Internetowej,
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 przez okres ważności podstawy prawnej przetwarzania, np. do momentu wniesienia przez 
Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadku danych zebranych za pośrednictwem 
naszych Mediów Społecznościowych.

Po upływie poniższych okresów przechowywania, a w każdym wypadku na Państwa życzenie, 
Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

7. JAK MOGĄ PAŃSTWO SKORZYSTAĆ Z PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
W zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy o ochronie danych, w szczególności R D , 
mają Państwo prawo:
 uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 poprawić swoje dane osobowe,
 zażądać usunięcia swoich danych osobowych,
 zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych,
 otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do
odczytu maszynowego formacie lub zażądać przekazania danych innemu administratorowi,

 złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego,
 wycofać w dowolnej chwili udzieloną zgodę na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania danych na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który pomoże Państwu we wszelkich sprawach 
związanych z prywatnością, a w szczególności w korzystaniu z powyższych praw. Z naszym ID  mogą 
się Państwo skontaktować pod adresem: dpo.promotons@rtbhouse.com

8. PRYWATNOŚĆ DZIECI
Nie zbieramy świadomie żadnych informacji ani nie zabiegamy o żadne informacje od osób poniżej 
16 roku życia. Ani nasza Strona Internetowa, ani Aplikacja, ani nasze profle w Mediach 
Społecznościowych nie są skierowane do osób niepełnoletnich poniżej 16 roku życia. Jeżeli 
stwierdzimy, że zgromadziliśmy dane osobowe osoby nieletniej (poniżej 16 roku życia) bez 
weryfkacji zgody rodziców, dane te zostaną usunięte tak szybko, jak to możliwe.

9. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I APLIKACJI
Aby uzyskać dostęp do strony internetowej, muszą Państwo posiadać co najmniej:
 Dostęp do Internetu (dedykowane łącze o przepustowości co najmniej 128 kbit/s na 
użytkownika),

 przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej,  pera w wersji 7.x lub 
nowszej, Firefox w wersji 1.x lub nowszej, Google Chrome w wersji 5.0 lub nowszej, Safari 5 lub w 
nowszej wersji.

Aby uzyskać dostęp do Aplikacji, muszą Państwo posiadać co najmniej:
 Dostęp do Internetu (dedykowane łącze o przepustowości co najmniej 128 kbit/s na 
użytkownika),

 dostęp do sklepu Google Play, App Store lub App Gallery,
 smartfon z systemem Android 5.0 lub nowszym lub iPhone/iPad/iPod Touch z systemem i S 13.0 
lub nowszym.
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10.ZMIANY
Niniejsza polityka prywatności podlega regularnej kontroli, aby zapewnić, że pozostanie aktualna, a 
podane w niej informacje są dokładne.   zmianach polityki poinformujemy Państwa z 
wyprzedzeniem.

11.SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
 peratorem Strony Internetowej i administratorem danych osobowych gromadzonych na Stronie 
Internetowej oraz w Mediach Społecznościowych jest:
RTB Marketng & Tech Services Ltd.,
lyriakou Matsi 18, piętro 2,
Egkomi, Nikozja 2408, Cypr
dpo.promotons@rtbhouse.com

W odniesieniu do niektórych danych gromadzonych i przetwarzanych w Mediach Społecznościowych
my i operator danej platformy mediów społecznościowych możemy działać jako 
współadministratorzy Państwa danych osobowych, ponieważ cele i sposoby przetwarzania takich 
danych są ustalane wspólnie przez nas i daną platformę. W przypadku pytań dotyczących 
przetwarzania Państwa danych osobowych w naszych Mediach Społecznościowych należy w 
pierwszej kolejności kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

Skargę dotyczącą działania strony internetowej należy składać na powyższy adres lub na adres: 
contact@promotons.com W sprawach związanych z niniejszą Polityką Prywatności prosimy o 
kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem: dpo.promotons@rtbhouse.com

 statnia aktualizacja: sierpień 2022 r.
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