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§ 1 POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. Przetwarzanie
danych
osobowych
odbywa
się
zgodnie
z
ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, ze zm., dalej:
„Ustawa” oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: „Rozporządzenie”).
2. Administratorem
danych
osobowych
jest
Voicelab.AI
spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy Al. Grunwaldzkiej 135A
(80-264 Gdańsk), (dalej: „Administrator”).
3. Inspektorem ochrony danych osobowych z ramienia wyżej wskazanego administratora danych
osobowych jest p. Łukasz Kołodziejczyk. Z Inspektorem ochrony danych osobowych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przesyłając email a adres: iod@voicelab.ai lub przesyłając odpowiednio zaadresowaną korespondencję na adres
siedziby Administratora: Voicelab.ai Sp. z o.o., Inspektor Ochrony Danych, al. Grunwaldzka 135a,
80-264 Gdańsk, Polska.
4. Dane osobowe, Administrator pozyskuje od Pani/Pana bezpośrednio w procesie uzupełnienia i
przesłania formularzy zamieszczonych na stronach WWW Administratora (tzw. „landing page”) lub
za pośrednictwem narzędzi dostawców usług analitycznych i marketingowych (Facebook, Google,
LinkedIn, Instagram), lub za pośrednictwem usług społeczeństwa informacyjnego (e-mail,
Messenger). Zawierają one przede wszystkim dane identyfikacyjne i teleadresowe zadeklarowane
przez osobę której dotyczą, takie jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer
telefonu, adres korespondencyjny, NIP. W przypadku świadczenia za pomocą strony WWW
Administratora innych usług może Pani/Pan zostać poproszona/poproszony o podanie większej ilości
danych - ale tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne do prawidłowej realizacji usługi lub spełnienia
obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.

5. Podane
przez
Panią/Pana
dane
osobowe
będą
przetwarzane
na
podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia (podstawą prawną jest Pani/Pana zgoda). Zgoda może być
cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jest wymogiem umownym oraz jest
niezbędne w celu przedstawienia oferty handlowej dotyczącej produktów i usług, oferowanych
przez Administratora lub przez jego konsorcjanta Politechnikę Gdańską lub przez pozostałych
partnerów Administratora w ramach projektu dih4.ai, związanych w szczególności z programem
Ministra właściwego ds. Rozwoju na lata 2019-2021 p.n. „Przemysł 4.0” (dalej łącznie jako:
„Program”), jak również w celu przedstawienia informacji marketingowych.
7. Podanie i przetwarzanie niektórych danych osobowych jest nadto uzasadnione na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia jako niezbędne do prawidłowego świadczenia usług na podstawie
zawartych umów przez Administratora lub przez jego konsorcjanta Politechnikę Gdańską lub przez
pozostałych partnerów Administratora w ramach Programu, a także w celu realizacji żądania lub
zgłoszenia, jak również, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez
stronę trzecią. Stosując zasadę minimalizacji Administrator nie zbiera większej ilości danych, niż jest
to niezbędne do realizacji wyżej opisanych usług, żądań lub zgłoszeń. Za każdym razem, kiedy
podanie dodatkowych danych osobowych będzie niezbędne do realizacji określonego celu, otrzyma
Pani/Pan bezpośrednio odpowiednią informację lub informacja ta będzie udostępniona w
odpowiedniej klauzuli informacyjnej.
8. Dane osobowe przetwarzane są w celu oferowania i korzystania z usług świadczonych przez
Administratora lub przez podmioty działające na jego zlecenie, przez jego konsorcjanta Politechnikę
Gdańską lub przez pozostałych partnerów Administratora w ramach Programu, a także w celu
zawierania umów z wyżej opisanymi podmiotami, w tym w szczególności umów o świadczenie usług
lub umów najmu. Dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach marketingowych,
promocyjnych lub dostarczania materiałów pomocniczych dotyczących usług lub produktów
oferowanych przez wyżej opisane podmioty, w tym w szczególności obejmujących informacje o
usługach i wydarzeniach w postaci: szkoleń i kursów, doradztwa, dostępu do laboratorium, dostępu
do mocy obliczeniowej serwerów Administratora, wydarzeń typu prelekcje, spotkania, konferencje,
hackathony, meetup, webinary (obejmujące tematyką zagadnienia techniczne, biznesowe lub
prawne w ujęciu Przemysłu 4.0), o ile Pani/Pan wyraziła/wyraził na to zgodę, która może być
cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celach marketingowych, promocyjnych lub dostarczania materiałów pomocniczych, o
którym mowa wyżej jest dobrowolne.
9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane nie
dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.
10. Dane osobowe przetwarzane w związku ze świadczeniem usług będą przetwarzane przez okres
świadczenia usługi w zakresie niezbędnym do jej prawidłowej realizacji, a po tym okresie wyłącznie
w zakresie niezbędnym do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w związku
z ewentualnymi roszczeniami lub obroną przed roszczeniami.
11. Obiorcą danych osobowych będzie Administrator. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać
udostępnione, w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych powyżej, również podmiotom
współpracującym z Administratorem, tj. konsorcjantowi Politechnice Gdańskiej oraz partnerom
współpracującym z Administratorem i z konsorcjum Administratora oraz Politechniki Gdańskiej w
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ramach Programu, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora
i świadczącym na rzecz Administratora usługi:
a. informatyczne oraz nowych technologii;
b. reklamowe;
c.

prawne;

d. płatnicze;
e. księgowo- finansowe;
f.

audytorskie i kontrolne;

g. windykacyjne;
h. drukarskie;
i.

niszczenia lub archiwizacji dokumentów;

j.

pocztowe lub kurierskie

- przy czym takie podmioty przetwarzają dane na osobowe podstawie umowy z Administratorem
i wyłącznie z polecenia Administratora.
Aktualna lista partnerów Administratora, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, dostępna jest
pod adresem www.partnerzy.dih4.ai.
12. Dane osobowe mogą być także udostępniane pracownikom Administratora zgodnie z uprawnieniami
i upoważnieniami jakie posiadają w celu zapewnienia prawidłowej obsługi realizowanych procesów
przetwarzania danych oraz w niezbędnym czasie i zakresie, jak również członkom zarządu i
wspólnikom Administratora. Pracownicy, członkowie zarządu i wspólnicy Administratora zostali
przeszkoleni z zasad przetwarzania danych osobowych obowiązujących w ISA Online Sp. z o.o.,
uregulowanych w obowiązujących przepisach prawa dotyczących zasad przetwarzania i ochrony
danych osobowych oraz zostali zobowiązani do zachowania tych informacji w poufności. Dane
osobowe mogą również zostać udostępnione Inspektorowi ochrony danych, w sytuacjach kiedy
będzie to niezbędne do realizacji zadań inspektora przewidzianych w przepisach prawa i procedurach
wewnętrznych.
13. Pani/Pana dane osobowe gromadzone automatycznie na podstawie technologii cookies i innych
podobnych technologii mogą być przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar
Europejski w związku z korzystaniem z narzędzi dostawców usług analitycznych i marketingowych
(Facebook, Google). Dane osobowe mogą być też przekazywane do państw trzecich w związku z
korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego (email, messenger).
14. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan następujące prawa:
a. prawo dostępu do danych osobowych (w tym do uzyskania kopii posiadanych przez
Administratora informacji);
b. prawo do sprostowania danych osobowych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych;
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f. prawo do przenoszenia danych osobowych;
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g. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa;
15. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie właściwym organom, które zgłoszą takie żądanie,
w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.
16. Strony WWW Administratora oraz narzędzia z których korzysta Administrator przy oferowaniu i
realizacji usług, o których mowa powyżej składają się z systemów informatycznych w których
zachodzą procesy przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany. Przetwarzanie to może być
połączone z procesem profilowania. Profilowanie osób odwiedzających strony WWW Administratora
realizowane jest w sposób, który nie powoduje w żadnej mierze, w stosunku do tych osób,
negatywnych skutków prawnych, finansowych lub innych. Działania jakie Administrator prowadzi w
zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych oraz profilowania mają za zadanie
podnoszenie jakości oferowanych Administratora usług, produktów i dopasowania oferty do
Pani/Pana oczekiwań.
17. W celu dostosowania oferty, poprawy funkcji oraz zwiększenia funkcjonalności stron WWW
Administratora i udostępnianych przez niego narzędzi Administrator gromadzi i przetwarza informacje
o sposobie w jaki użytkownicy stron WWW korzystają ze strony oraz jakimi produktami i usługami
są zainteresowani. Informacje wykorzystywane są także w celach statystycznych i analitycznych oraz
mogą być wykorzystywane do automatycznych procesów dopasowania oferty w tym również w
celach związanych z marketingiem produktów i usług Administratora oraz opisanych wyżej
podmiotów z nim współpracujących.

§ 2 POLITYKA COOKIES ORAZ LOCAL STORAGE OBJECT
1. Administrator może stosować tzw. pliki cookies oraz technologię local storage object. Pliki cookies są
to informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu, za pośrednictwem którego użytkownik
uzyskuje dostęp do strony WWW Administratora. Strona WWW stosuje dwa rodzaje plików cookies
– sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony
WWW. Pliki stałe przechowywane są do czasu ich usunięcia przez użytkownika przez czas wynikający
z ich ustawień. Technologia local storage object, polega na wydzieleniu część pamięci przeglądarki
internetowej, służącej do przechowywania danych zapisywanych przez stronę WWW. Dostęp do niej
może uzyskać tylko strona internetowa działająca w tej samej witrynie co strona WWW, z której
dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku plików cookies, nie są one wysyłane przez
przeglądarkę internetową przy każdym odwołaniu do serwera platformy. Dane przy zastosowaniu
technologii local storage object są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane
po zamknięciu przeglądarki, ani nie mają określonego czasu ważności.
2. Pliki cookies oraz technologia local storage object mogą być wykorzystywane w celu:
a. zapewnienia możliwości logowania do konta użytkownika na stronie WWW oraz utrzymania sesji
logowania na każdej kolejnej stronie WWW;
b. rozpoznawania urządzenia użytkownika strony WWW, aby zgodnie z jego preferencjami
wyświetlić stronę WWW;
c.

indywidualizacji interfejsu strony WWW zgodnie preferencjami użytkownika;

d. optymalizacji korzystania ze strony WWW celem umożliwienia ulepszania jej struktury i
zawartości;
e. tworzenia statystyk, które służą identyfikacji preferencji i zachowań użytkownika;
f.

umożliwienia dostosowania zawartości i wyglądu strony WWW do panujących trendów;
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g. dostarczania użytkownikowi
zainteresowań.

treści

marketingowych

bardziej

dostosowanych

do

jego

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych ( przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika, za
pomocą którego uzyskuje on dostęp do strony WWW lub stosowanie technologii local storage object.
Użytkownicy 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. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach
obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie plików cookies oznacza, że będą one zamieszczone
w urządzeniu, a tym samym Administrator będzie przechowywać informacje w urządzeniu
użytkownika i będzie mógł uzyskiwać do nich dostęp. Wyłączenie stosowania plików cookies może
spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony WWW.
§ 3 ZGŁOSZENIA PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI
Administrator zapewnia wszelkie możliwe i dostępne techniczne i organizacyjne środki, aby osoby,
których dane dotyczą mogły bez przeszkód korzystać ze swoich praw. Wszelkie pytania, oświadczenia,
wnioski lub wątpliwości w zakresie kwestii objętych niniejszą polityką prywatności należy składać
poprzez wysłanie korespondencji na adres siedziby Administratora: Voicelab.ai Sp. z o.o., al.
Grunwaldzka 135a, 80-264 Gdańsk, Polska lub elektronicznie poprzez wysłanie email na adres
voicelab@voicelab.ai, lub poprzez przesłanie zapytania w formularzu kontaktowym zamieszczonym na
stronie https://voicelab.ai/#contact. W uzasadnionych przypadkach, ze względu na dokonanie
prawidłowej identyfikacji osoby, może Pani/Pan zostać poproszona o podanie dodatkowych informacji
lub dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających Twoją tożsamość.

§ 4 ZMIANY
Wszelkie zmiany niniejszej polityki prywatności następują poprzez zamieszczenie odpowiednich
informacji na stronie niniejszej polityki prywatności. Dodatkowo, w przypadku istotnych zmian
związanych z ochroną prywatności oraz ochroną danych osobowych, Administrator może wysłać na
udostępniony mu adres e-mail dodatkowe informacje lub może wymagać od Pani/Pana ponownego
zaakceptowania zasad przetwarzania danych osobliwych oraz ochrony prywatności w związku z
przetwarzaniem informacji na podstawie Cookies i innych podobnych technologii.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 21/04/2021 r.
Dziękujemy za zapoznanie się naszym Regulaminem.
zespół
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