Polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych jest CapitalClub.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
przy ul. Wenecja 3/3, 31-117 Kraków, e-mail: biuro@capitalclub.pl wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000415604, dla której akta rejestrowe prowadzi
Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, NIP 5272675140, o kapitale zakładowym 100 000 PLN.
2. Dane osobowe Użytkowników serwisu są przetwarzane z poszanowaniem zasad
przewidzianych w Rozporządzeniu 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 (RODO), jak również przewidzianych w ustawie o
ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
3. 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.
4. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator stosuje odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz
zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również
przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
II. Podstawa prawna przetwarzania danych.

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu:
a) rejestracji konta w serwisie Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. a
RODO, tj. wyrażona zgoda Użytkownika na przetwarzanie tych
danych, potwierdzana poprzez akceptację treści Regulaminu i
Polityki prywatności,
b) realizacji usługi, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie
czynności niezbędnych do zawarcia umowy, której przedmiotem
jest realizacja usługi i konieczność jej realizacji przez
Administratora na rzecz danego Użytkownika.
c) dokonania rozliczeń wynikających z umowy jest ustawa o
podatku od towarów i usług,
d) niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów
Administratora, w tym prowadzenia działań marketingowych i
kampanii reklamowych produktów lub usług Administratora
drogą elektroniczną lub telefoniczną na podstawie odrębnej
wyrażonej przez Użytkownika zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
RODO, tj. wyraźna zgoda Użytkownika na przetwarzanie tych
danych udzielana z wykorzystaniem formularzy interaktywnych
zamieszczanych w Serwisie.

2. Administrator przetwarza dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników
oraz dane zbierane automatycznie z zakresu sposobu korzystania z serwisu zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele
realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu
bezpośredniego produktów lub usług Administratora, jak również w celu
optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Serwisu oraz w celu tworzenia
statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw
i wolności osób, których dane dotyczą.
3. Za odrębnie wyrażonymi zgodami Użytkownika, jego dane osobowe mogą być
przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na
temat Usług Administratora. Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać
zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną lub
zaprzestania wykorzystywania jego numeru telefonu do celów marketingu
bezpośredniego.
4. ane przetwarzane dla celów rejestracji będą przetwarzane do czasu ewentualnego
usunięcia, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi
5. Dane przetwarzane w związku ze składaniem zamówień i zawieraniem umów będą
przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu tych umów. Ze względu
na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część
danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia zakończenia
świadczenia Usług.
6. Dane przetwarzane w celach marketingowych Administratora drogą elektroniczną
lub telefoniczną będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich
zgód.
7. Informacje niezbędne do obsługi reklamacji będą przetwarzane do czasu
wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.
8. Dane osobowe pozyskane w celu kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w
okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat
od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści
takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.
9. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również
w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia
świadczenia Usług.
III. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

1. Każdorazowo cel przetwarzania, zakres danych osobowych oraz ewentualnie
odbiorcy danych osobowych Użytkownika, który dane przekazuje do przetwarzania
Administratorowi wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa, dodatkowo
dane mogą być doprecyzowywane w wyniku działań podejmowanych przez
Użytkownika w serwisie lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.
2. Administrator dokłada szczególnej staranności dla ochrony praw i wolności osób,
których dane przetwarza, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane
są przetwarzane:
a) zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane
dotyczą ,
b) w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są
przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
c) adekwatnie, stosownie oraz w sposób ograniczony do tego, co niezbędne
do celów, w których są przetwarzane,
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d) prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane,
e) w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez
okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są
przetwarzane.
f) w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w
tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
Użytkownik podaje dane osobowe: w procesie rejestracji w celu korzystania z Usług:
adres e-mail, numer telefonu
Przekazywanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik
może nie przekazywać swoich danych osobowych, jednakże w takim wypadku
Administrator może nie być w stanie świadczyć Usług na rzecz Użytkownika. W
związku z charakterem niektórych Usług dostępnych w serwisie, Użytkownik może
być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych.
Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:
a) zakładanie konta Użytkownika w serwisie,
b) zawarcie i realizacja umowy o świadczenie Usług,
c) rozliczenia,
d) reklamacje,
e) archiwizacja,
f) bieżący kontakt związany z usługą,
g) realizacja działań marketingowych własnych produktów i usług (w formie
elektronicznej lub telefonicznej), za odrębnie wyrażoną zgodą Użytkownika,
h) realizacja konkursów przy akceptacji regulaminu danego wydarzenia,
Możliwi odbiorcy danych osobowych użytkowników:

a) pracownicy, współpracownicy Administratora,
b) podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw.
processorzy),
c) podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz
Administratora,
d) podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe
na rzecz Administratora,
e) pozostali podwykonawcy Administratora, świadczący usługi z
zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania
oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Administrator,
a także dostawcy towarów, z pomocy których korzystamy,
f) firmy windykacyjne (przy czym dane osobowe przekazujemy
tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne
dla osiągnięcia danego celu),
g) audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy
podatkowi,
h) organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i
inne organy administracji publicznej, (przy czym w dwóch
ostatnich przypadkach dane przekazujemy tylko wówczas i tylko
w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i
wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

IV. Prawa użytkownika

1. Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a WKP
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: biuro@capitalclub.pl.
Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym
zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

2. Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako
administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na
adres: biuro@capitalclub.pl

3. Zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza
Administratora można dokonać poprzez wysłanie maila na adres emai: biuro@capitalclub.pl
4. 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 i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy
sposób, jak jej udzielono.
5. 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.
6. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają również prawo
wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzania danych osobowych w spółce
Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem email: biuro@capitalclub.pl
V. Zabezpieczenia

1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych osobowych adekwatne do
zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności
zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, wglądem
lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres,
kontekst i cele przetwarzania a także ryzyko naruszenia praw lub wolności osób
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia,
Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić
stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
VI. Cookies i automatyczne przetwarzanie danych osobowych

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu CapitalClub.pl informujemy, iż
stosujemy pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki te stanowią dane informatyczne w

szczególności – pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego (z
którego pochodzą), czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, unikalny
numer i wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do
preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron
internetowych.
b) pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu
internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co
umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
d) utrzymania sesji Użytkownika serwisu internetowego (po
zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej
podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

e) dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej
dostosowanych do ich zainteresowań.
2. W ramach naszego serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje
plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług
dostępnych w ramach serwisu internetowego, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu.
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.
wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie
uwierzytelniania w ramach serwisu.
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych serwisu.

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie”
wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację
interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub
regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie
Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do
ich zainteresowań.
3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym
czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę
plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne
są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie
zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w
urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać
informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych

informacji. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia
korzystanie z niektórych usług w ramach naszego serwisu internetowego, gdzie
wymagane jest logowanie. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje
natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w naszym
serwisie.
4. Serwis korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a
które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:
a) monitorowanie ruchu na naszej stronie WWW;
b) zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają
nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej
strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie
naszych produktów;
c) ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron
WWW.
d) kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom
wybrana treść;
e) kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
f) badanie zapisów na newslettery;
g) wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla ecommerce;
h) wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
i) integracja z portalem społecznościom;
5. Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:

a) Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do
przeglądarki blokujący Google Analytics: google.com);

b) Hotjar (więcej informacji na stronie: hotjar.com)
c) Facebook (więcej informacji na stronie: facebook.com)
d) Userengage (więcej informacji na stronie: userengage.com)
6. Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszego Serwisu mogą
być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania),
jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków
prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Profilujemy w celu
analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających
z naszego Serwisu lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się
w naszym Serwisie lub produktach do tych preferencji. Profilujemy w celach
marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.
VII. Postanowienia końcowe

1. Usługi i funkcje w ramach Serwisu mogą z czasem ulegać rozszerzeniu, co oznacza,
że Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej
Polityce Prywatności, przy zachowaniu jednak praw dotychczas nabytych przez
Użytkowników. Polityka Prywatności dotyczy każdego Użytkownika Zmiany mogą
nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów: a)zmiany obowiązujących
przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa
telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących
prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i
obowiązki Użytkowników, b) rozwój funkcjonalności lub Usług podyktowany
postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań
technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki Prywatności.

2. Administrator każdorazowo umieści w ramach Serwisu i Aplikacji informację o
zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki
Prywatności będzie się udostępniana do publicznej wiadomości z nową datą.
3. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką Prywatności, a udzielonymi
przez Użytkownika zgodami na przetwarzanie danych osobowych, niezależnie od
postanowień Polityki Prywatności, zawsze podstawą do podejmowania oraz
określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez
Użytkownika zgody lub przepisy prawa.

