Polityka prywatności

Informacje wstępne
Prywatność Użytkowników i bezpieczeństwo ich danych jest jednym z naszych priorytetów.
W związku z tym dokładamy wszelkich starań, aby stosowane przez nas środki ochrony były
skuteczne i dawały gwarancję poufności, integralności i dostępności przetwarzanych informacji.
Zależy nam także na transparentności realizowanych procesów - jako Podmiot danych masz prawo
wiedzieć w jakim celu i w jaki sposób przetwarzamy informacje na Twój temat.
Z tego dokumentu dowiesz się, jakie operacje przetwarzania danych osobowych mogą być realizowane w ramach naszej działalności oraz jaki jest ich przebieg. Jeśli jednak nie znajdziesz w nim
wszystkich odpowiedzi na swoje pytania zawsze możesz skontaktować się z naszymi Inspektorami
Ochrony Danych (IOD): iod@cinkciarz.pl, dpo@pl.conotoxia.com.

Kto jest Administratorem Twoich danych?
Zależnie od tego, w jakim zakresie chcesz korzystać z naszych usług, Administratorem
Twoich danych może być:

• Cinkciarz.pl sp.z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sienkiewicza 9, oferujący usługę
wymiany walut (dalej jako “Cinkciarz.pl”) lub
• Conotoxia sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sienkiewicza 9, oferująca usługę
płatniczą “przekazy pieniężne” lub
• Conotoxia Ltd. z siedzibą w Limassol przy Chrysorroiatissi 11 (Cypr), oferująca transakcje
na rynku Forex lub
• inna Spółka oferująca Usługi w ramach Portalu Cinkciarz.pl

Powyższe Spółki współpracują ze sobą jako podmioty oferujące komplementarne usługi. Kooperacja w ramach grupy pozwala wykorzystać pełen potencjał zasobów poszczególnych Spółek i tym
samym oferować Użytkownikom szeroki wachlarz usług finansowych. W związku z tym, w ramach
niektórych czynności przetwarzania, Spółki powierzają sobie przetwarzanie danych osobowych lub
współadministrują danymi.

Jak przetwarzamy Twoje dane?
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami
szczególnymi. Jednocześnie gwarantujemy, że Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z celem,
dla którego zostały nam przekazane, zaś jeśli podstawą ich przetwarzania będzie dobrowolna zgoda, w każdym momencie będziesz mógł ją odwołać, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jednocześnie informujemy, że korzystanie z Usług, w tym pobieranie aplikacji mobilnej, możliwe
jest po zapoznaniu się z niniejszą Polityką prywatności, Regulaminem Portalu oraz odpowiednimi
Regulaminami Usług Odpłatnych dostępnymi tutaj. Z dalszej części niniejszej Polityki dowiesz się:

• jakie informacje gromadzimy na Twój temat oraz w jaki sposób je wykorzystujemy,
• jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe,
• jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych,
1

• czy udostępniamy Twoje dane osobowe innym podmiotom,
• jakie są Twoje prawa w zakresie danych osobowych.

Jakie informacje gromadzimy na Twój temat oraz w
jaki sposób je wykorzystujemy
Usługi finansowe
Podanie danych osobowych dla celów korzystania z Usług jest dobrowolne, z zastrzeżeniem przypadków, gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych jest jednak
niezbędne do realizacji określonych Usług. Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie - są to informacje, które podajesz nam w ramach korzystania z Usług.
Założenie Konta wymaga podania (a) nazwy Użytkownika (e–mail Użytkownika), (b) hasła oraz (c)
kraju zamieszkania. Potrzebujemy tych informacji, aby umożliwić Ci korzystanie z Konta. Hasło do
Konta jest zaszyfrowane i ma charakter poufny, w związku z tym nie powinieneś nikomu go udstępniać.
Korzystanie z Usług odpłatnych wiąże się z koniecznością podania dodatkowych danych osobowych, które obejmują m.in. Twoje imię i nazwisko, PESEL, NIP, dane adresowe, nr dokumentu tożsamości czy rachunku bankowego. Możesz także zostać poproszony o przedstawienie kopii dokumentu tożsamości bądź innych oświadczeń potwierdzających Twoje dane osobowe. Czasem
konieczne dla skorzystania z Usług może okazać się przedłożenie innych dokumentów niezbędnych
do zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego określonych przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Możemy wykorzystać pewne informacje na Twój
temat do profilowania, aby szybko i skutecznie wykryć określone przestępstwo i osobę, która je
popełniła. W wyniku takiego profilowania, identyfikuje się potencjalnie niezgodne z przedmiotowymi przepisami postępowanie w zakresie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Skutkiem
ewentualnego stwierdzenia uzasadnionych podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
jest zgłoszenie takiej transakcji do odpowiednich organów państwowych lub możliwość odmowy
realizacji transakcji. W wyniku takiego stwierdzenia może również dojść do odmowy zawarcia umowy z Użytkownikiem w przyszłości.
Przetwarzanie danych osobowych ma na celu Twoją identyfikację, jak również ustalenie beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych wiążących nas z Tobą, a także do badania źródła pochodzenia wartości majątkowych. Na podstawie uzyskanych informacji określamy
cel i charakter Twoich stosunków gospodarczych i wykonujemy inne czynności wymagane przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w szczególności ustalamy, że
pierwsza wpłata na nasz rachunek bankowy została przeprowadzona za pośrednictwem Twojego
rachunku bankowego w podmiocie świadczącym usługi finansowe, gdzie dane zleceniodawcy płatności są zgodne z danymi, które nam wskazałeś.
Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu uprawniają nas do uzupełniania przekazanych danych osobowych - musimy mieć pewność co do Twojej tożsamości ilekroć realizujemy dla Ciebie nasze Usługi. Dodatkowo możemy prosić Cię o wskazanie informacji
stanowiących dane innych osób. Dotyczy to sytuacji, gdy np. jesteś współwłaścicielem rachunku
bankowego bądź gdy definiujesz rachunek bankowy osoby, na rzecz której wykonujemy przekaz.
Do ochrony przetwarzania danych osób trzecich podanych nam w ramach świadczenia dla Ciebie
Usług przykładamy taką samą wagę jak do ochrony Twoich danych. Pamiętaj, że realizacja przysługujących Ci praw w zakresie danych osobowych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, także tych, które nam wskazałeś.
Twoje dane osobowe przetwarzamy także gdy się z nami kontaktujesz, np. poprzez nasz Dział Ob2

sługi Klienta. Dotyczy to danych niezbędnych do prowadzenia z Tobą komunikacji, w tym do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania lub wątpliwości. W tym celu wykorzystujemy dane wskazane przez
Ciebie na Koncie. Zakres przetwarzanych danych ogranicza się wyłącznie do informacji wymaganych do udzielenia wsparcia, w tym treść komunikacji. Twoje dane wykorzystujemy w celu:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

realizacji naszych zobowiązań wynikających z łączącej nas z Tobą umowy,
świadczenia poszczególnych Usług i ich funkcjonalności,
dostarczania informacji o statusie realizowanych Usług,
wykonywania obowiązków prawnych, wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych lub przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,
zapewnienia wsparcia podczas świadczenia Usług przez Dział Obsługi Klienta, jak również
rozwiązania problemów technicznych i innych kwestii poprzez formularz kontaktowy,
kontaktowania się z Tobą, w tym przekazania informacji o zmianach naszych Regulaminów
i Polityk,
przesyłania drogą elektroniczną informacji o Kursie Walutowym,
sprzedaży i obsługi Kart Walutowych, rozpatrywania reklamacji z tytułu świadczonych Usług,
zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych Usług, w tym egzekwowanie przestrzegania
Regulaminów oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
prowadzenia postępowań sądowych i innych postępowań w sytuacji wystąpienia ewentualnych roszczeń,
rozliczenia Usług.

Proces rekrutacji
Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem pracy w naszych Spółkach możesz złożyć swoją aplikację
bezpośrednio przez stronę www.praca.cinkciarz.pl, pocztą elektroniczną lub w formie papierowej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia Twojej kandydatury.
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie rekrutacji jest podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą (w tym wypadku Kandydata), przed zawarciem umowy
(art. 6 ust. 1b RODO).W przypadku gdy przekazywane przez Ciebie dane wykraczają poza katalog
wskazany w art. 221 Kodeksu Pracy będziemy je przetwarzać, jeśli dobrowolnie wyrazisz na to zgodę poprzez działanie polegające na przesłaniu/przekazaniu nam aplikacji, ponieważ jednoznacznie
wskazuje ono, że chcesz wziąć udział w danej rekrutacji. Twoje dane przetwarzamy do czasu zakończenia postępowania.
Jeśli rekrutujesz na konkretne stanowisko, ale chciałbyś być uwzględniany także w przyszłych
postępowaniach rekrutacyjnych, możesz wyrazić na to zgodę poprzez zaznaczenie stosownego
checkbox’a lub zamieszczenie stosownej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych. W takiej sytuacji
Twoje dane pozostaną w naszej bazie do czasu odwołania zgody lub maksymalnie przez okres 5
lat, licząc od zakończenia roku, w którym zostały nam przekazane. Analogicznie wygląda forma
wyrażenia zgody w przypadku gdy jesteś zainteresowany pracą u nas, ale w danym momencie nie
rekrutujemy na żadne stanowisko zgodne z Twoimi kompetencjami. Możesz wtedy pozostawić nam
swoje dokumenty aplikacyjne w ramach tzw. rekrutacji spontanicznej. Dzięki temu, jeśli otworzymy
nową rekrutację i uznamy, że Twoje kwalifikacje odpowiadają naszym wymaganiom skontaktujemy
się z Tobą i zaproponujemy udział w postępowaniu. Pamiętaj jednak, że w każdej chwili możesz
odwołać powyższe zgody, wysyłając nam taką prośbę na adres praca@cinkciarz.pl.
W celu weryfikacji tożsamości osoby wnioskującej, wiadomość powinna zostać przesłana z adresu
e-mail wskazanego w przesłanej wcześniej aplikacji.
Za proces rekrutacji w Conotoxia Holding Group odpowiedzialny jest Cinkciarz.pl, w związku z tym
może przeprowadzać je także na potrzeby innych Spółek Grupy. Każdorazowo w ogłoszeniu na dane
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stanowisko zamieszczana jest informacja o tym, której Spółki dotyczy nabór. Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć także:
pozostałe Spółki Grupy, które współadministrują Twoimi danymi w przypadku rekrutacji spontanicznych lub wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych, ponieważ baza ta
ma charakter wspólny (Spółki w Grupie mają wspólny cel przetwarzania, którym jest optymalizacja
potencjału kadrowego),

• współpracujące z nami agencje doradztwa personalnego,
• dostawcy rozwiązań informatycznych wspierający proces rekrutacji.
Możemy przetwarzać dane osobowe, które dostarczasz nam bezpośrednio podczas postępowania rekrutacyjnego przesyłając dokumenty aplikacyjne, jak również analizując informacje nt. Twoich
osiągnięć zawodowych zamieszczone na portalach, którym udostępniłaś/eś swoje dane.
Marketing
Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przedstawienia ofert dotyczących świadczonych w ramach portalu Usług. Oferty będą do
Ciebie przesyłane do czasu odwołania zgody, co możesz zrobić samodzielnie zmieniając ustawienia Konta lub poprzez kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta. Twoje dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie oraz w ramach naszych relacji partnerskich z podmiotami zajmującymi się dostarczaniem informacji gospodarczej. Są to podmioty, którym udostępniasz dane na podstawie własnej
decyzji, nie posiadamy kontroli nad przetwarzaniem danych osobowych przez ww. podmioty.
Pracujemy nad polepszaniem działań marketingowych, w tym dostosowaniem treści, którymi możesz być zainteresowany, gdyż możemy personalizować naszą ofertę lub reklamy, jednak wyłącznie w oparciu o dane, które nie mają statusu danych osobowych. Wiedz również, iż w ramach procesów marketingowych nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, które mogą mieć wpływ na
Twoją sytuację prawną lub mogą w inny istotny sposób wpływać na Ciebie. Zagregowane dane,
niebędące danymi osobowymi przetwarzamy np. w celu ustalenia wolumenu bądź częstotliwości
transakcji, co pozwala nam nieustannie ulepszać dla Ciebie ofertę.
Komunikacja
Gromadzimy Twoje dane osobowe także, gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem dostępnych narzędzi komunikacji, w tym formularza kontaktowego, czata oraz formularza służącego zgłaszaniu sytuacji, które w Twojej ocenie noszą znamiona fraudów, tzn. przestępstw finansowych.
Zgromadzone dane obejmują m.in. imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dane przetwarzamy w celach
związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem, prawidłowym świadczeniem Usług oraz z powodu
obowiązujących przepisów prawa, które zobowiązują nas do przeciwdziałania różnym naruszeniom.
Poprzez wysłanie do nas wiadomości wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zawartych w jej treści. Swoją zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta. Informacje na Twój temat przechowujemy przez okres niezbędny do
realizacji celu zgłoszenia.
Newsletter
Przetwarzanie Twoich danych osobowych ma miejsce także wtedy, gdy zamawiasz usługę w postaci Newsletter’a. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym wypadku jest zgoda,
którą wyrażasz zapisując się na Newsletter i udostępniając nam adres e–mail. Podanie danych
osobowych i wyrażenie zgody jest dobrowolne. W każdej chwili możesz zrezygnować z usługi
Newsletter’a i wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą linku dezaktywa4

cyjnego otrzymanego w treści Newslettera. Usunięcie z listy subskrybentów zostanie zrealizowane
natychmiast.
Konkursy i Promocje
Zdarza się, że w ramach realizowanych działań marketingowych organizujemy konkursy, loterie lub
promocje. Jeśli będziesz chciał wziąć w nich udział poprosimy Cię o podanie danych niezbędnych
do przeprowadzenia danej akcji, bieżącej komunikacji oraz ewentualnego powiadomienia o zwycięstwie i przeprowadzenia rozliczenia finansowego (w przypadku przekazania nagrody). Podstawą
przetwarzania Twoich danych osobowych jest dobrowolna zgoda oraz w przypadku przekazania
nagrody przepisy podatkowe. Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji
celu przetwarzania, z zastrzeżeniem ewentualnych obowiązków wskazanych w przepisach podatkowych.
Jeśli akcja jest przeprowadzana we współpracy z partnerami handlowymi, którym zostaną przekazane Twoje dane osobowe, zostaniesz poinformowany o tym fakcie w stosownym Regulaminie.
Pliki cookies i śledzenie aktywności
Gdy korzystasz z Usług możemy również gromadzić takie informacje, jak dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskujesz do nich dostęp, w tym dane dotyczące połączenia internetowego, adres IP lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez Twoją przeglądarkę. Ponadto
przetwarzamy informacje o tym kiedy i jak korzystasz z Usług oferowanych w Portalu Cinkciarz.pl,
są to m. in.: dane pomiarowe, dane dotyczące ruchu, historia zawieranych transakcji oraz ich rodzaj,
dane dotyczące Twojej aktywności. Zbieramy dane za pomocą plików cookies lub podobnych technologii. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce Cookies stanowiącej integralną część
niniejszej Polityki Prywatności. Dane te są gromadzone przez Cinkciarz.pl, który odpowiada za zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną Spółek (również jeśli korzystasz z usług Conotoxia Ltd.,
Conotoxia Sp. z o.o. lub innej Spółki oferującej Usługi w Portalu).
Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych
dzięki linkom umieszczonym na Cinkciarz.pl, jak i tych, które umieszczają linki do Cinkciarz.pl.
Wobec tego, w przypadku korzystania z zewnętrznych stron internetowych, rekomendujemy zapoznanie się z odpowiednimi politykami prywatności, zamieszczonymi na tychże stronach.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe
Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przechowywane na naszych serwerach lub serwerach
podmiotów z nami współpracujących. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym lub bezprawnym
przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Podmioty współpracujące z nami, również są zobowiązane do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez nas wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności. Miej jednak na uwadze, że specyfika świadczonych przez
nas Usług sprawia, że w większości przypadków jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do przetwarzania danych, nawet gdy już nie korzystasz z naszych Usług. Dotyczy to w szczególności przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Takie zobowiązania wynikają dodatkowo z przepisów podatkowych czy rachunkowych. W przeważającym stopniu, nawet gdy
usuniesz Konto, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres wskazany w przywołanych przepisach. Jeżeli nie masz Konta, ale kontaktowałeś się z nami, będziemy przechowywać te
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informacje tak długo jak jest to niezbędne ze względów prawnych lub związanych z rozliczalnością
zrealizowanych operacji.
Zapewniamy, że gdy faktycznie nie będziemy potrzebować Twoich danych osobowych w celu świadczenia Usług lub dla innych przyczyn (w szczególności prawnych), dane te zostaną niezwłocznie
usunięte lub zanonimizowane.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich
danych osobowych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia korzystania z naszych Usług, co możemy
określić jako niezbędność realizacji umów o świadczenie Usług. Przetwarzamy Twoje dane, gdyż
jest to niezbędne do wypełnienia spoczywających na nas obowiązków prawnych. Ponadto, dane
mogą być przetwarzane w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest przede
wszystkim dbanie o bezpieczeństwo świadczenia usług, a także ustalenie, dochodzenie lub obrona
roszczeń. W pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest udzielona przez Ciebie dobrowolnie zgoda, którą w każdej chwili możesz wycofać, przy czym nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Dotyczy to choćby przesyłania informacji handlowej czy procesów rekrutacyjnych w zakresie wykraczającym ponad przepisy prawa pracy.

Czy udostępniamy Twoje dane osobowe innym
podmiotom
Dostęp do Twoich danych ma niewątpliwie Administrator, który nimi zarządza, czyli podmiot świadczący Usługi, z których korzystasz. Dotyczy to takich spółek jak Conotoxia sp. z o.o. w celu świadczenia usługi przekazów pieniężnych czy Conotoxia Ltd. oferująca dostęp do rynku Forex.
Miej świadomość, że nieustannie pracujemy nad zwiększeniem katalogu naszych Usług. Tym samym lista podmiotów, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe, ulega zwiększeniu. Każdorazowo jesteś jednak pytany czy wyrażasz na to zgodę. Twoje dane osobowe są więc przekazywane dopiero w momencie, kiedy chcesz skorzystać z danej usługi. Zapewniamy Cię, że przekazujemy
informacje wyłącznie w zakresie niezbędnym do tego, aby możliwe było świadczenie konkretnej
Usługi. Co więcej, odbywa się to po wyraźnej akceptacji Regulaminu konkretnej Usługi, a podstawą
przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku niezbędność wykonania umowy o jej świadczenie. Z uwagi na udostępnienie ww. podmiotom danych osobowych, stają się one niezależnymi
Administratorami danych.
Odbiorcą Twoich danych mogą być podmioty, z którymi współpracujemy w ramach wsparcia naszej
działalności (Podmioty przetwarzające), a także organy uprawnione do ich otrzymywania na mocy
przepisów prawa. Korzystamy z usług podmiotów dostarczających nam narzędzi usprawniających
naszą pracę, w szczególności do komunikacji wewnętrznej oraz wewnętrznego dzielenia się danymi
bądź narzędzi do marketingu czy sprawniejszego zarządzania komunikacją elektroniczną.
Jako instytucja obowiązana do stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, spoczywa na nas obowiązek przekazywania raportów do odpowiednich organów
nadzoru, w tym do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, który jako organ administracji
rządowej sprawuje kontrolę przestrzegania ww. przepisów. Raporty są generowane i przesyłane
automatycznie przez nasze oprogramowanie.
Współpracujemy również z podmiotami świadczącymi usługi wykonywania analiz mających na celu
przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom w celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługi płatności.
Ponadto korzystamy z usług profesjonalistów świadczących usługi z zakresu prawa, podatków, księgowości czy audytu. Twoje dane są także udostępniane bankom realizującym zlecone transakcje.
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Dodatkowo, jesteśmy zobowiązani do zachowania środków bezpieczeństwa finansowego. Dlatego
możemy również udostępniać Twoje dane policji lub innym organom w przypadku dokonania podejrzanej transakcji lub gdy Twoja aktywność wskazuje na wysoki wskaźnik ryzyka prania pieniędzy
bądź innego czynu mogącego nosić znamiona przestępstwa.
Informujemy także, iż w przypadku skorzystania z formularzy internetowych dostępnych na tej stronie – dokonujemy zapytanie w ramach wtyczki reCAPTCHA, co obejmuje wysyłanie adresu IP
i ewentualnie innych danych wymaganych przez Google Inc.

Twoje prawa dotyczące danych osobowych, które
nam przekazujesz
Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych, w szczególności
dotyczy to działań marketingowych. Możesz to zrobić wysyłając wiadomość na adres
iod@cinkciarz.pl lub kontakt@cinkciarz.pl lub poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta.
Jeśli korzystasz z naszych Usług to w momencie wyrażenia sprzeciwu zachowamy Twoje dane, które są nam niezbędne do realizacji Usługi, ale nie będziesz już od nas otrzymywać informacji związanych z marketingiem produktów i usług własnych. Przysługuje Ci także prawo do wycofania zgody
(jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych była zgoda). Możesz to zrobić zmieniając
ustawienia w zakładce Ustawienia powiadomień, poprzez anulowanie subskrypcji w otrzymywanych
od nas wiadomościach lub poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta. Pozostałe sposoby odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych zostały wskazane w niniejszym dokumencie przy
opisach poszczególnych czynności przetwarzania. W każdym przypadku zgodę możesz wycofać
w dowolnym momencie.
Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego podmiotu. Możesz skorzystać z tych praw kontaktując się z nami poprzez przesłanie wiadomości na adres iod@cinkciarz.pl lub
kontakt@cinkciarz.pl. Dodatkowo przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Zmiany Polityki prywatności i inne informacje
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian do Polityki prywatności niezależnie od
zmian w Regulaminie. Każdorazowo, możesz znaleźć aktualną wersję niniejszego dokumentu na
naszej stronie internetowej. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i uwagi w zakresie sposobu
przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Wszystkie możesz kierować na adres
iod@cinkciarz.pl
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