Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies.
ConnectTo Global sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby Państwa prywatność podczas
korzystania z zasobów naszej strony była chroniona. Polityka prywatności dotyczy usług
świadczonych w ramach naszej strony. Natomiast w zakresie innych stron internetowych, także
tych ewentualnie połączonych hiperłączami lub w inny sposób z naszą stroną, obowiązują
zasady ustanowione przez ich administratorów.
1. Administrator Danych Osobowych.
1. Administratorem danych osobowych jest spółka ConnectTo Global sp. z o.o. z siedzibą w
Bielsku Podlaskim (dalej „Administrator”), ul. 3 Maja 12, 17-100 Bielsk Podlaski, adres mailowy:
kontakt@connectto.pl
2. Polityka prywatności dotyczy wszystkich świadczonych przez Administratora usług w ramach
strony internetowej. Administrator stosuje procedury zapobiegania niewłaściwemu
wykorzystaniu lub nieautoryzowanemu udostępnieniu danych osobowych. Do zgromadzonych
przez Administratora danych osobowych dostęp posiada jedynie Administrator oraz
upoważnieni przez niego pracownicy, którym jest on niezbędny do świadczenia oferowanych
usług.
3. Administrator gromadzi następujące dane osobowe:
1) użytkowników Strony, podane przy zamówieniu kontaktu handlowego lub podane w celach
doradczych lub w celach ofertowych takie jak:
• imię i nazwisko,
• adres mailowy,
• numer telefonu,
• i inne
2) Administrator może także przetwarzać dane dotyczące komputera użytkownika, takie jak
adres IP, rodzaj wyszukiwarki, i (w przypadku użytkowników korzystających z urządzeń
mobilnych) Unikatowy Numer Identyfikacyjny, system operacyjny, wersja aplikacji oraz
długość/szerokość geograficzna jedynie dla celów wynikających ze świadczonej usługi w
ramach strony.
3) zbierane przy dokonywaniu transakcji. Jeśli zechcesz zalogować się w obrębie strony,
poprosimy o podanie danych niezbędnych do finalizacji zalogowania. Dane mogą zostać użyte
także w celu ułatwienia kontaktu w celach związanych z realizacją zadań strony i w celach
marketingowych. Będą to dane takie jak imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, telefon, nazwa firmy, NIP. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub
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zmiany tych danych, za wyjątkiem danych niezbędnych do dokumentacji zalogowania i zadań
strony.
4) Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
• umożliwienia zalogowania do części przeznaczonej dla użytkowników posiadających login
i hasło,
• przesyłania informacji, newsletterów i innych informacji handlowych zgodnie z
warunkami Polityki Prywatności.
Administrator zastrzega sobie prawo wysyłania informacji handlowej do podmiotów
zamawiających oferowane w obrębie strony produkty i usługi. Jeśli informacja handlowa
wysyłana jest na zlecenie podmiotu trzeciego, to wysyłka realizowana jest przez
administratorów strony, a podmioty trzecie nie uzyskują dostępu do danych adresatów.
Administrator przekazuje lub ujawnia dane osobowe instytucjom rządowym lub organom
ścigania, jeżeli jest to konieczne i niezbędne ze względu na przepisy prawa, zgodnie z
postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zalogowania lub usługi świadczonej przez
stronę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; realizacji obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze wynikających np. z prawa podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c)
RODO a także w celach marketingowych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie przez działanie wykonywane w prawnie
uzasadnionym interesie administratora uznaje się przetwarzanie danych osobowych do celów
marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie przez Administratora ewentualnych roszczeń od
użytkowników.
Dane Osobowe przetwarzane są jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym
celu uzasadnionym świadczeniem poszczególnych usług i nie są przetwarzane w sposób
niezgodny z tymi celami. Przetwarzając dane osobowe Administrator zapewnia, że osoby
upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych zobowiążą się do zachowania tajemnicy, a
także podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO.
Administrator nie przekazuje Danych Osobowych do państw leżących poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym ani do organizacji międzynarodowych.
5. Każdy użytkownik udostępniający dane osobowe Administratorowi ma prawo do wglądu
dotyczących jego danych osobowych w każdej chwili, ich weryfikacji, usunięcia lub zmiany
danych osobowych go dotyczących. Celem dokonania zmian w danych osobowych należy
skontaktować się z Administratorem na podany adres: kontakt@connectto.pl
Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne jest jednak ono niezbędne do realizacji zadań
strony w części dedykowanej dla zalogowanych użytkowników.
Administrator ma prawo do zmiany sposobu zbierania, przekazywania i przetwarzania danych
osobowych oraz innych informacji zgodnie z własnym uznaniem, lecz jedynie w celach
związanych ze świadczeniem usług w ramach strony. W tym wypadku Administrator dokona
modyfikacja postanowień oraz poinformuje w stosownym komunikacie na stronie
internetowej www.connectto.pl o wprowadzonych zmianach.
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Administrator ma prawo do korzystania z pomocy zewnętrznych usługodawców, m.in.
administratorów danych. Wówczas podmioty te traktowane są jako strona trzecia i podlegają
wytycznym Administratora oraz przepisom ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Znaki handlowe, znaki towarowe i inne oznaczenia graficzne.
1. Zarejestrowane znaki handlowe, znaki towarowe i inne oznaczenia graniczne identyfikujące
dany podmiot, nazwy właścicieli oraz tekst i obrazy chronione prawem autorskim co do zasady
nie są zamieszczane ze stosowną adnotacją na stronie o ich ochronie. Jednakże brak tego
rodzaju informacji nie oznacza, że te oznaczenia i dane należą do użytku publicznego w
kontekście regulacji prawnych dotyczących znaków handlowych lub regulacji prawa
autorskiego.
3. Cookies
1. ConnectTo Global sp. z o.o. korzysta z plików cookies (tzw. ‘ciasteczka’), które są danymi
przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika strony i przeznaczonymi do
korzystania ze strony. Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji
przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną.
2. Strona wykorzystuje zarówno sesyjne jak i stałe pliki cookies – w tym: niezbędne pliki
cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na stronie (np. pliki uwierzytelniające),
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa (np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony), wydajnościowe pliki cookies,
umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisów internetowych,
funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień
i personalizację interfejsu użytkownika, reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie
użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań, analityczne
pliki cookies analizy internetowej gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony,
typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty
użytkowników na stronie.
3. Strona może zawierać pliki cookies podmiotów zewnętrznych takich jak: Google, YouTube.
4. Użytkownik może dokonać zmiany parametrów przeglądarki internetowej dotyczących
plików cookies, jednak ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronie.
5. Zmiany polityki prywatności.
1. ConnectTo Global sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności, w
przypadku istotnych przyczyn zewnętrznych (np. zmiany obowiązujących przepisów prawa).
2. Dane administratora strony: ConnectTo Global sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim
(17-100), przy ul. 3 Maja 12, KRS 0000878789, NIP 5432189194, REGON 387937847

ConnectTo Global sp. z o.o. Bielsk Podlaski (17-100), przy ul. 3 Maja 12, KRS 0000878789, NIP 5432189194, REGON 387937847

