POLITYKA PRYWATNOŚCI
NEWAXIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1. Czas obowiązywania
Niniejsza Polityka prywatności Newaxis Sp. z o.o. wchodzi w życie z dniem 24 maja 2018r.
i obowiązuje do czasu jej zmiany lub odwołania.
2. O polityce prywatności Newaxis Sp. z o.o.
Niniejszy dokument o ochronie prywatności opisuje ogólne zasady ochrony prywatności
stosowane w naszej firmie Newaxis Sp. z o.o., które mają zastosowanie do danych
osobowych, które gromadzimy, przetwarzamy, wykorzystujemy i którymi możemy się
podzielić z naszymi partnerami biznesowymi, jednak wyłącznie na zasadach jak w
niniejszym dokumencie. Informacje, o których mowa, to przede wszystkim dane o klientach,
dostawcach, kontaktach biznesowych, pracownikach i innych osobach, z którymi mamy
kontakt lub które mogą okazać się nam potrzebne w toku wykonywania przez nas
działalności gospodarczej.
PAMIĘTAJ! - niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje możliwych linków znajdujących się
na naszej witrynie (stronie internetowej), które prowadzą do innych stron internetowych,
które nie podlegają naszej Polityce prywatności. Informacji o sposobie wykorzystywania
Twoich danych osobowych przez witryny zewnętrzne należy szukać w dokumentach lub
informacjach na temat ochrony danych osobowych każdej z tych witryn.
3. Pojęcie danych osobowych
W dokumencie tym będziemy posługiwać się pojęciem „danych osobowych”. Co to oznacza?
Dla potrzeb niniejszej Polityki prywatności za „dane osobowe” przyjmuje się wszelkie
informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie,
której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można
bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora
takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator
internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość
osoby fizycznej.
4. Gromadzenie danych osobowych
Nasza strona internetowa nie gromadzi danych osobowych za pomocą plików cookies oraz
jakichkolwiek innych narzędzi analitycznych. Nie planujemy także zmiany naszej polityki w

przyszłości. Jeżeli dojdziemy do wniosku, iż gromadzenie danych będzie wymagane,
informację taką umieścimy przed rozpoczęciem gromadzenia danych i ich przetwarzania.
5. Inne formy przekazania danych osobowych
Zdarza się, iż dane osobowe mogą nam zostać powierzone również poprzez:
a) udzielanie odpowiedzi na ankiety lub udział w quizach;
b) przesyłanie dokumentów dotyczących zatrudnienia (życiorys, list motywacyjny itp.)
c) przekazywanie danych kontaktowych.
6. Co jeśli nie przekażesz nam swoich danych osobowych?
W przypadku nie przekazania nam danych osobowych nie będziemy mogli powiadomić Cię o
naszej ofercie. Jak jednak z pewnością zauważyłeś, na naszej stronie nie ma Newslettera,
ani innych podobnych form komunikacji, a firma nasza nie wysyła zapytań ofertowych. Jeżeli
dojdziemy do wniosku, iż należy to zmienić, nastąpi to zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Dane podlegające gromadzeniu.
Jak wskazano powyżej, nie gromadzimy danych przez stronę internetową. Może zdarzyć się
jednak, iż przekazanie danych nastąpi w inny sposób, dlatego też pamiętaj, iż dane
osobowe, to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować daną osobę np.
imię i nazwisko, adres IP, adres e-mail, nazwa firmy, numer telefonu i inne informacje
osobiste. Za dane osobowe można również uznać informacje o wszelkich transakcjach,
zarówno bezpłatnych, jak i płatnych oraz informacje o dostępne w Internecie, w tym dane
zawarte na portalach społecznościowych np. Facebook, LinkedIn, Twitter, a także
aplikacjach Google'a.
PAMIĘTAJ! - nie udostępniamy danych naszych klientów w zakresie innymi niż ten, który jest
niezbędny do wykonania usług na ich rzecz oraz dotarcia do nich z naszą ofertą. Zgodnie
z naszą polityką nie udostępniamy Twoich danych żadnym podmiotom zewnętrznym, poza
tymi, które są niezbędne do wykonania usługi na Twoją rzecz. Ponadto wszyscy nasi
partnerzy (dostawcy usług zewnętrznych) są zobowiązani do przetwarzania danych zgodnie
z naszymi instrukcjami przestrzegania tych zasad i obowiązujących przepisów dotyczących
ochrony danych.
8. Jak wykorzystujemy jeszcze dane osobowe?
Poza opisanym powyżej zakresem gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, dane
nie są wykorzystywane w inny sposób.

9. Informacje nawigacyjne
Nasza strona internetowa spełnia wszystkie postawione jej zadania. Nie planujemy jej
rozbudowy, dlatego też nie używamy informacji nawigacyjnych do jej obsługi i ulepszania
oraz świadczonych przez nas usług, jeżeli jednak dojdziemy do wniosku, iż warto uzupełnić
zawartość strony to nie nastąpi to w oparciu o wyżej wymienione narzędzia.
10. Powierzenie danych osobowych podmiotom trzecim.
Pamiętaj, że nie powierzamy Twoich danych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi
w pkt 7. Każdy podmiot, z którym współpracujemy w zakresie powierzania danych
osobowych zobowiązany jest do przestrzegania zasad opisanych w

niniejszej Polityce

prywatności i dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu Twoich danych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
11. Jak przechowujemy dane?
Dane osobowe są przechowywane poufnie. Dostęp do rejestru mają tylko nasi pracownicy,
którzy potrzebują danych do swoich zadań lub też podmioty trzecie – tylko jeżeli jest to
wymagane dla realizacji umowy – np. księgowość.
12. Ujawnienie twoich danych osobowych
Firma nasza nie handluje danymi. Nie sprzedajemy, ani nie pożyczamy innym firmom czy
instytucjom Twoich danych. Może zdarzyć się, że będziemy zmuszeni przekazać dane
podmiotom trzecim, jednak nastąpi to wyłącznie, gdy jest to niezbędne do wykonania przez
nas usług lub dostarczenia informacji na Twoją rzecz np. organom państwowym.
13. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne, aby spełnić cele, dla
których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wymagań prawnych, księgowych lub
sprawozdawczych. Okres ten wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub
też z zawartych z Tobą umów na dostawę usług lub przekazanie informacji. W celu jak
najlepszego wykonywania naszych zadań każdorazowo analizujemy charakter powierzonych
nam danych, ich ilość, cel, w którym powierzyłeś nam swoje dane oraz ryzyko ich ujawnienia
w celu ustalenia optymalnego sposobu oraz okres ich przechowywania.
14. Dostęp do danych osobowych
W każdej chwili jesteś uprawniony do żądania otrzymania dostępu do swoich danych
osobowych, ich zmiany, a także usunięcia. Aby zgłosić nam zastrzeżenia skontaktuj się z
nami:

a) mailowo pod adresem info@newaxis.pl;
b) pocztą tradycyjną na adres naszej siedziby tj. Newaxis Sp. z o.o., ul. Pilotów 34,
60-409 Poznań

