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1. Informacje ogólne.   

2. Operatorem/Administratorem Serwisu www.theradar.pl jest:   

  

RADAR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem KRS 0000796144, o numerze NIP 524-28-88-256.   

  

Użytkownik/Ty – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług albo funkcjonalności 

udostępnianych w Serwisie.  

  

Dane Osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź 

kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną 

tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za 

pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.  

Obowiązek Informacyjny :  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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) informuję, iż:  

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest RADAR Sp. z o.o.  Przestrzeganie zasad ochrony danych w RADAR Sp. 

z o.o.  nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez iod@theradar.pl  

2. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego) i / lub organizacji międzynarodowej.  

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);  

b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);  

c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);  

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);  

e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);  

f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);  

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku 

uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych.  

4. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem umownym.   

5. Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie wiązało się z automatycznym podejmowaniem decyzji, opartych 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.   

3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:   

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.   

b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").   

c. Poprzez gromadzenie logów serwera www.   

  

4. Informacje w formularzach.   

5. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.   

6. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)   

7. Serwis spełnia wymogi Rozporządzenia 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)  

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego) i / lub organizacji międzynarodowej  

9. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.   

10. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów.   

11. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania 

procesu rejestracji usługi lub kontaktu handlowego.   
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12. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności 

dotyczy to przekazywania informacji serwisom obsługującym płatności lub też innym podmiotom, z którymi Operator Serwisu 

w tym zakresie współpracuje.   

  

13. Informacja o plikach cookies.   

14. Serwis korzysta z plików cookies.   

15. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w 

urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies 

zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz 

unikalny numer.   

16. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp 

jest operator Serwisu.   

17. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:   

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, 

co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;   

b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu 

ponownie wpisywać loginu i hasła;   

c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w 

szczególności sieci Google.   

18. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” 

(persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika 

do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki 

cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do 

czasu ich usunięcia przez Użytkownika.   

19. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza 

przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w 

tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików 

cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.   

Newsletter  

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, RADAR świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu 

świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.  

Dane Osobowe w tym przypadku są przetwarzane:  

• w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do 

wykonania umowy;  

• w przypadku kierowania do Ciebie treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w 

tym profilowania, jest uzasadniony interes RADAR w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;  

• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest 

wówczas uzasadniony interes RADAR.  

• Pan/i dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki Newslettera i nie będą udostępniane innym 

odbiorcom ani do państw trzecich.   

• Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie 

uzasadniony interes tj. marketing bezpośredni produktów i usług własnych).  

• Przysługuje Panu/i prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu.  

• W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych ma Pan/i prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).   

• Pana/i dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.   

Marketing bezpośredni  

Twoje Dane Osobowe mogą być również wykorzystywane przez RADAR do kierowania do Ciebie treści marketingowej różnymi 

kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, o ile wyrazisz na te działania zgodę, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.  

Prawo do sprzeciwu  

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego, 

w tym profilowania. Przetwarzanie to odbywa się w naszym uzasadnionym interesie. Masz także prawo w dowolnym momencie 

wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.  
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OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe tak długo, aż nie wycofasz zgody na przetwarzanie Danych Osobowych. Jest to 

niezbędne zarówno do poprawnego świadczenia usług określonych w Regulaminie, jak i w celach marketingowych. Jeśli wycofasz 

zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, wówczas zaprzestaniemy ich przetwarzania. W takim wypadku albo je 

usuniemy, albo nastąpi ich anonimizacja, z tym jednak zastrzeżeniem, że część danych (imię, nazwisko, adres e-mail, historia 

Profilu oraz informacje o udzielonych zgodach) będziemy przetwarzać przez okres 5 lat w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony 

przed ewentualnymi roszczeniami.  

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH  

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Twoje Dane Osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny. 

Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze 

względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na Twoich Danych Osobowych były rejestrowane i 

dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Każdy z naszych podmiotów współpracujących daje 

nam gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza Twoje Dane Osobowe.  

ZMIANY POLITYKI  

Ochrona Twoich Danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym zmianom. Zmiany te mają na celu 

ochronę Twoich praw w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. O 

wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników za pomocą Serwisu lub wiadomości e-mail.  

  


