POLITYKA PRYWATNOŚCI
Szanowni Państwo,
wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych
osobowych. Zaczyna obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o
ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Poniżej znajdują się informacje o sposobie
przetwarzania Państwa danych osobowych na stronie notoria.pl, w udostępnianych dla Państwa
serwisach oraz w związku z zawieraniem umów z Notoria Serwis S.A.
1) Kto jest administratorem Państwa danych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych
osobowych jest Notoria Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Miedziana 3a/17, 00-814
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000331515,
o kapitale zakładowym 1 150 000,00 zł, NIP: 5252152769, REGON: 016200212
W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail
k.marczak@notoria.pl, m.opalinska@notoria.pl lub pod adresem ul. Miedziana 3a/17, 00-814
Warszawa
2) Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na
danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy
nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie,
wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Notoria Serwis S.A. przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od
celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania,
wykorzystywania,
ujawniania
oraz
okresy
przechowywania.
3) Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?
Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których
Notoria Serwis S.A. jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe.
Dotyczy to zarówno przypadków, w których Notoria Serwis S.A. przetwarza dane osobowe
pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane
osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł, np. poprzez wskazanie przez inny podmiot w umowie
lub w ramach serwisów danych osobowych osób do kontaktu.
4) W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe
przetwarza Notoria Serwis S.A.?
Kierując się tym, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne,
przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych.

Jednocześnie pragniemy wskazać, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i
zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny,
jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych.
Jednocześnie informujemy, że dostęp do naszych usług odbywa się wyłącznie w oparciu o
bezpieczne i szyfrowane protokoły internetowe. Zaś dane użytkowników znajdują się w bazie,
do której bezpośredni dostęp mają jedynie upoważnieni pracownicy firmy.
Osoby fizyczne odwiedzające stronę internetową Notoria Serwis S.A. lub korzystające z usług
świadczonych przez Notoria Serwis S.A. drogą elektroniczną, mają kontrolę nad danymi
osobowymi, które nam podają. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o
ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług
na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną. W oparciu o zebrane dane osobowe, Notoria Serwis S.A. nie będzie
podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w
rozumieniu RODO.
1. Cookies:
W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem
plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki
tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie
korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych
funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej. Wśród plików cookies znajdują się
również te, które są niezbędne do działania serwisów Notoria Serwis S.A. Przechowujemy w
nich zakodowany token klienta, który tworzony jest po zalogowaniu w naszym serwisie.
Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Notoria Serwis S.A.,
zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
Notoria Serwis S.A. zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje
oferowane przez nasze Serwisy mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych
przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranych usług.
2. Dane osobowe, które przetwarzamy:
Przechowywane przez nas dane osobowe użytkownika ograniczone są do minimum i są to:
imię, nazwisko, nazwa firmy, email, telefon, nazwa stanowiska. Te dane wprowadzane są do
naszego systemu odgórnie, czyli przez upoważnionych pracownika Notoria Serwis S.A. Dane
te zbieramy wyłącznie na podstawie oddzielnych umów dotyczących świadczenia na rzecz
Państwa usług przez Notoria Serwis S.A. i są one niezbędne do prawidłowego wykonania tych
umów.
W sposób automatyczny (systemowo) zbierane są dane o adresie IP oraz sposobach korzystania
z naszych usług i oglądalności.
Informacje te wykorzystujemy w celach analitycznych, diagnozowaniu problemów związanych
z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną
WWW. To wszystko w celu najlepszego dopasowania usług do potrzeb naszych klientów.

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji
dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego - w
oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez
nie postępowaniami.
Jednocześnie informujemy, że Notoria Serwis S.A. działając jako agencja informacyjna w
rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 ze zm.) w ramach prowadzonych przez siebie serwisów,
udostępnia Państwu dane z oficjalnych serwisów Komisji Nadzoru Finansowego oraz Giełdy
Papierów Wartościowych, w tym informacji zawartych w komunikatach systemów ESPI/EBI.
Notoria Serwis S.A. nie ma możliwości ingerencji te dane.
3. Podstawy prawne przetwarzania
Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na:
1. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - usprawiedliwionym interesie Notoria Serwis S.A. jako
administratora danych (np. w zakresie czynności analitycznych, w tym czynności dot. analizy
korzystania z naszych usług, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed
ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń)
2. art. 6 ust. 1 lit. a) - zgody wyrażonej dobrowolnie (m.in. w zakresie przetwarzania danych
o adresie IP oraz sposobach korzystania z naszych usług i oglądalności)
3. art. 6 ust. 1 lit. b) - wykonania zawartych z Notoria Serwis S.A. umów.
4. art. 6 ust. 1 lit. c) - obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub
przepisów o rachunkowości).
5) Jak długo przetwarzamy dane osobowe?
Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej
stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Notoria Serwis S.A.
Stosownie do tego informujemy, że:
1) w przypadku, gdy Notoria Serwis S.A. przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres
przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
2) w przypadku, gdy Notoria Serwis S.A. przetwarza dane osobowe na podstawie
uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania
ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu
sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach,
gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
3) przypadku, gdy Notoria Serwis S.A. przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne
z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te
przepisy

4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres
przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej
w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.
6) Czy przekazujemy dane osobowe podmiotom trzecim? Czy przekazujemy dane do
państw trzecich?
Zbierane przez nas dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do użytku wewnętrznego. Dane
osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim. Dane te nie są również przekazywane do
państw trzecich. Udostępnienie Państwa danych może jednak nastąpić w sytuacji, gdy Notoria
Serwis S.A. będzie zobowiązana do przekazania informacji uprawnionym organom władzy
publicznej (np. sąd, prokuratura) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w celu
obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń.
7) Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich
realizacji?
Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Notoria Serwis
S.A. jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji
praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego
uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
info@notoria.pl

1. Dostęp do danych osobowych
Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator
danych.
2. Zmiana danych osobowych
Zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza Notoria Serwis
S.A. można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mai: info@notoria.pl
3. Wycofanie zgody
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają
prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie
zbierania zgód. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu
czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na
adres info@notoria.pl

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną
sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. W odniesieniu
do żądania ograniczenia przetwarzania danych informujemy, że przysługuje ono np. gdy dana
osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe.
5. Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych
W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres info@notoria.pl

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już
niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Notoria Serwis S.A. albo gdy osoba
fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Notoria Serwis S.A. Nadto, w
przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej
dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
Osoby, których dane osobowe przetwarza Notoria Serwis S.A., mają również prawo wnieść
skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Zmiany Polityki prywatności
Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w
sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe
wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych,
najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Niniejsza Polityka
prywatności może ulec zmianie również w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu
której przetwarzamy dane osobowe, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw
prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

