
Polityka prywatności i cookies  

 

 

 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska z 
siedzibą w Warszawie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

- listownie na adres: ul. Puławska 39, 02-508 Warszawa 

- przez e-mail: biuro@iab.org.pl 

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby: 

 Przekazać odpowiedzi na Twoje pytania, w tym kontaktować się z Tobą w tym celu. Podstawą prawną 
przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości 
przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące naszej działalności gospodarczej. 

 Wysyłać Ci informacje marketingowe usług własnych IAB Polska, jeśli wyraziłeś zgodę. Podstawą 
prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przesyłaniu 
informacji o nowościach, aktualnych promocjach i ofertach branżowych przesyłanych za pomocą poczty 
elektronicznej, której  adres podałeś i promowaniu tych informacji. 

 Nawiązać z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz współpracę. Podstawą 
prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na 
nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej. 

 Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń, jeżeli powstanie 
spór dotyczący Twojego korzystania z serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz 
prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia 
roszczeń. 

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi 
na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie 
możemy się z Tobą kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych.  

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z 
przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z 
nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną 
sytuację, 

 prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

 prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 

 prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej). 

Prawo wniesienia sprzeciwu 

mailto:biuro@iab.org.pl


W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz 
prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.  

Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

Korzystanie z plików Cookies, tzw. „ciasteczek” 

 

 

Strona internetowa influencermarketing.org.pl (dalej: Strona) wykorzystuje pliki „cookies", tzw. „ciasteczka”. 

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w 

urządzeniach końcowych Użytkowników (takich jak np. komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony 

internetowe. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych 

w plikach cookies. Podczas gdy większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki „cookies”, istnieje możliwość 

zmiany ustawień przeglądarki tak, aby odrzucała pliki „cookies”, jednak niektóre funkcje stron internetowych mogą 

wtedy nie działać poprawnie. Pliki „cookies” Strony nie są szkodliwe, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi 

w przeglądarkach. Jednocześnie Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska nie odpowiada za 

zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki są być umieszczone na 

Stronie. 

 

Wykaz plików Cookies wykorzystywanych na Stronie: 

 „niezbędne” pliki cookies - niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, umożliwiające korzystanie 
z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług 
wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. 
wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu. Tych plików 
cookies nie można wyłączyć w ramach zarządzania ustawieniami cookies. Możesz jednak ustawić swoją 
przeglądarkę tak, aby zablokować te pliki cookies, ale niektóre elementy strony nie będą wtedy działać. 
Te cookies nie przechowują żadnych danych osobowych. 

 „analityczne” /„wydajnościowe” pliki cookies - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania 
ze stron internetowych, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są nasze witryny 
internetowe lub pomóc nam w dostosowaniu naszych stron internetowych; te pliki cookie pozwalają nam 
na zliczanie wizyt i źródeł ruchu w naszej witrynie, dzięki czemu możemy mierzyć i usprawniać jej 
działanie. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne, 
a także zrozumieć, jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Wszystkie dane gromadzone 
przez te pliki cookie są agregowane, w związku z czym pozostają anonimowe. Jeśli użytkownik nie 
wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę)  na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy 
wiedzieć, kiedy odwiedził naszą witrynę, ani nie będziemy w stanie monitorować jej działania. Bez tych 
plików cookie niektóre funkcje mogą stać się niedostępne. 
 

 „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. Zadaniem tych plików cookie 
jest umożliwienie użytkownikowi korzystania z naszej witryny w sposób lepiej dostosowany do jego 
osobistych preferencji w oparciu o jego wcześniejsze wizyty i wybrane ustawienia. Jeśli użytkownik nie 
wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na używanie tych plików cookie, niektóre funkcje 
strony mogą nie działać prawidłowo. 

 

Dostawca cookies Nazwa Cookies Ważność Typ 

Google Analitics _ga 2 lata web tracking 



Google Analitics _gid 24 godziny web tracking 

Google Analitics _gat_UA-2085591-12 1 minuta web tracking 

Google Analitics _dc_gtm_UA-2085591-12 1 minuta web tracking 

 

Powyższe pliki cookies są umieszczane przez Google Analytics. Więcej informacji o tym na jakich zasadach ta 
usługa zbiera i przetwarza dane można znaleźć na stronie: „Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas 
korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów” (znajdującej się pod 
adresem www.google.com/policies/privacy/partners/). 
 

Korzystamy  również z narzędzia analitycznego Piksel Facebooka, aby realizować działania marketingowe na 

Facebooku oraz mierzyć ich skuteczność. Piksel zbiera dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej 

tylko jeżeli użytkownik jest jednocześnie zalogowany do portalu Facebook. Informacje zebrane za pośrednictwem 

Piksela służą, np. do publikowania reklam wśród odpowiedniej grupy odbiorców, tworzenia grup odbiorców naszych 

reklam, w tym tzw. look-alike, a także badania skutków naszych działań reklamowych zarówno na naszej stronie, 

jak i na Facebooku. Szczegóły dotyczące usług Facebooka można znaleźć pod adresem: https://pl-

pl.facebook.com/legal/terms/businesstools. 

 

Cele korzystania z plików „cookies”: 

 

 

W powyższych plikach „cookies” przechowuje się informacje, których Strona może potrzebować do: 

 

 - zbierania danych statystycznych dotyczących Strony, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie 

elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby 

odwiedzającej. 

 

- w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i 

interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony 

trzeciej.  

 

Okres przechowywania plików cookies 

 

 

Pliki cookies z których obecnie korzysta Strona są przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony 

w ich parametrach lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

 

Usuwanie/ Wyłączenie plików „cookies” w przeglądarce 

 

Uprawnienie Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska do przechowywania i uzyskiwania dostępu do 

plików „cookies” wynika ze zgody wyrażonej przez Użytkownika Strony. Użytkownik ma możliwość powrotu do tych 

ustawień w każdej chwili i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji przez 

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska . Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają 

umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu Użytkownika Strony. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki 

sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź 

informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Poniżej znajdują się odnośniki do stron 

różnych przeglądarek z instrukcjami dotyczącymi cookies, w tym sposobów ich usuwania: 

 

 

 Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek  

 Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647  

 Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies  

 Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html 

 Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042   

http://www.google.com/policies/privacy/partners/
https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/businesstools
https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/businesstools
http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
http://support.apple.com/kb/ph5042

