POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona prywatności naszych użytkowników ma dla nas duże znaczenie. W celu zapewnienia użytkownikom
bezpieczeństwa wprowadzamy niniejszą politykę prywatności. Chcemy abyś wiedział w jakim celu
wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Dbamy o Twoją prywatność – przetwarzamy jedynie te dane, które
konieczne są do zapewnienia korzystania z naszych usług i realizacji umów z naszymi Klientami. W niniejszej
polityce prywatności przedstawiamy w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz prezentujemy
Twoje prawa w związku z ich przetwarzaniem.
Definicje
My/Administrator - Administratorem Twoich danych osobowych jest Mad Mountain sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (00-895), ul. Biała 4 lok. 81, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wdział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000630335, NIP: 5272775982, REGON: 364961996, email:

contact@madmountain.io.
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Serwis – strona www dostępna pod adresem www.madmouintain.io prowadzona przez Administratora.
Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, potencjalny kontrahent lub osoba poszukująca pracy u
Administratora.
Cele w jakich przetwarzamy Twoje dane
Aby świadczyć usługi dla Użytkowników przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze
dbamy o to, aby odbywało się to zgodnie z prawem.
W celu administrowania Serwisem przetwarzamy dane zapisywane automatycznie przez system podczas
każdorazowego wejścia Użytkownika do Serwisu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit.
f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli Administrator Danych Osobowych realizuje swój
prawnie uzasadniony interes (administracja strony internetowej).
W celu zawarcia i wykonania Umowy przetwarzamy imię, nazwisko, adres e-mail podany przez Użytkownika
w formularzu kontaktowym. Może się to odbywać w związku z poszukiwaniem pracy przez Użytkownika lub w
przypadku, gdy Użytkownik zainteresowany jest korzystaniem z usług Administratora jako potencjalny klient.
W przypadku zawarcia umowy z Użytkownikiem Administrator przetwarza także dane osobowe konieczne do
jej zawarcia. W zależności od rodzaju umowy dane te mogą się różnić, ich podanie jest dobrowolne, lecz
konieczne do zawarcia umowy z Administratorem. Administrator oświadcza, że nie zbiera przy tym wrażliwych
danych osobowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala na
przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzanie niezbędne jest do realizacji umowy.
W celu wykorzystywania plików cookies w Serwisie przetwarzamy informacje, o których mowa w sekcji
„Cookies i podobne technologie”. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który
pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
W celach marketingowych, które mogą polegać na przesłaniu Użytkownikowi informacji marketingowych w
tym w szczególności o usługach, produktach, promocjach Administratora. Wymagana jest zgoda Użytkownika
na przesłanie takich informacji. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który
pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie
uzasadniony interes (przetwarzanie danych w celach marketingowych).

W celach analitycznych i statystycznych dotyczących badania aktywności Użytkowników w Serwisie.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane
osobowe, jeżeli Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (monitoring
aktywności Użytkowników na stronie internetowej).
W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną takiego
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli Administrator
Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (ochrona naszych praw).
Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne jednak, w przypadku niepodania
danych oznaczonych jako obowiązkowe/wymagane nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą w celu
udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania.
Okres przetwarzania Twoich danych osobowych
Okres przetwarzania danych osobowych zależny jest od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas korzystania z Serwisu lub przechowywania na Twoim
urządzeniu plików cookies. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku zawarcia umowy
z Administratorem w szczególności, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie jedynie w przypadku, gdy będą wymagały tego przepisy
prawa.
Cookies i podobne technologie
Możemy rejestrować informacje za pomocą Plików „cookies” (tzw. ciasteczka) czyli małych plików danych,
zapisywanych na Twoim urządzeniu podczas korzystania z Serwisu. Z plików cookies korzysta zarówno
system Administratora jak również inne podmioty, z których usług korzysta Administrator (np. Google,
Facebook).
Pliki cookies oraz inne technologie są wykorzystywane są przez Administratora w takich celach jak:








tworzenie statystyk, które mają na celu śledzenie Twojej aktywności i poznanie w jaki sposób
korzystasz z Serwisu. W tym celu korzystamy z takich narzędzi jak Google Analytics;
optymalizacja korzystania z Serwisu;
marketing – przechowujemy informacje lub uzyskujemy dostęp do informacji przechowywanych na
Twoim urządzeniu. Wykorzystywanie w tym celu danych osobowych wymaga uzyskania Twojej zgody.
Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie.
korzystanie z funkcji społecznościowych – na stronie internetowej Administrator posiada pixel
Facebooka, który umożliwia polubienie fanpage’a Administratora. W tym celu Administrator korzysta
z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.
sprawdzenie wydajności – analizujemy pliki umożliwiające przetwarzanie informacji o sposobie
korzystania z Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są pliki cookies stałe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu przez
określony czas lub do czasu ich usunięcia oraz cookies sesyjne, czyli piki tymczasowe, które przechowywane
są na Twoim urządzeniu do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
Twoje Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych
Przysługuje Ci prawo:
 dostępu do Twoich danych osobowych,









ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania danych,
przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
wycofania zgody w zakresie w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie,
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio Administratorowi na
adres e-mail contact@madmountain.io.
Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom
W związku z realizacją usług, Twoje Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na
zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, księgowemu, podmiotom
wykonującym usługi dla Administratora na podstawie umów zawartych z tymi podmiotami.
Poza powyższymi przypadkami Administrator ma także prawo do przekazania danych osobowych również
innym podmiotom publicznym lub prywatnym. Administrator oświadcza przy tym, że przekazywanie tych
danych odbywać się będzie jedynie na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu.
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
W związku z tym, że korzystamy z usług i technologii oferowanych przez takie podmioty jak np. Microsoft,
Google, Facebook, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które
deklarują odpowiedni poziom ochrony tych danych.
Zmiany Polityki Prywatności
Administrator zastrzega prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Obowiązująca wersja Polityki
Prywatności dostępna jest w Serwisie Administratora. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 stycznia

2021.

