POLITYKA PRYWATNOŚCI – LANDINGHERO.com
Niniejszy dokument odnosi się do aplikacji „Landing Hero” realizowanej w ramach Działania 8.2
Landing Hero, Campaign Hero.
Aplikacja Landing Hero jest prowadzona, zarządzana i administrowana przez Marketing Wizards Sp. z
o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cicha 7, 00-353 Warszawa, zarejestrowaną przez … Sąd Rejonowy
Dla M. St. Warszawy W Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000347776, NIP 952-208-16-28, o kapitale zakładowym w wysokości 102 000 PLN
(dalej ‘Administrator’ lub ‘Marketing Wizards’).
Subskrybenci i Klienci mogą powierzyć Marketing Wizards swoje dane osobowe poprzez zaznaczenie
odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz poprzez akceptację warunków Umowy o
świadczenie usług oraz Polityki prywatności i Regulaminu świadczenia usługi LandingHero.com
dostępnych pod adresem: https://landinghero.com
Marketing Wizards zapewnia, iż dane osobowe Subskrybentów i Klientów będą przetwarzane zgodnie
z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002r., nr 101,
poz. 926, ze zm.) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z
2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).
I.

Przetwarzanie danych osobowych przez Marketing Wizards

1. Administratorem danych osobowych jest Marketing Wizards Sp. z o. o. w zakresie danych
Subskrybentów i Klientów.
2. Administrator wykorzystuje dane osobowe Subskrybentów, które zostały zebrane za pomocą
formularza rejestracyjnego, na zasadach określonych w niniejszej Polityce, w celu zakładania i
zarządzania ich kontami w aplikacji „Landing Hero” oraz zawierania i realizacji Umowy o
świadczenie usług oraz w celach marketingowych.
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Subskrybenta udzielanej w celu
przeprowadzenia rejestracji i utrzymania konta w aplikacji „Landing Hero” oraz, zgodnie z art.
23 ust. 1 pkt. 3 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, upoważnienia do przetwarzania
danych osobowych wynikającego z przepisu prawa, niezbędnego w celu realizacji umowy
oraz rozliczenia usług świadczonych przez Marketing Wizards oraz do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora, w tym w celach
marketingowych.
4. W celu realizacji usługi określonej w Regulaminie Subskrybent powierza Marketing Wizards
Sp. z o.o., na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych, przetwarzanie wszystkich danych osobowych Klientów Subskrybenta. Dane
osobowe Klientów mogą być przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w
umowie. Marketing Wizards zobowiązana jest, przed rozpoczęciem przetwarzania danych, do
zapewnienia środków zabezpieczających, zgodnie z art. 36-39a Ustawy o ochronie danych
osobowych. Marketing Wizards nie ma prawa decydowania o celach i środkach
przetwarzania danych. W zakresie stosowania środków zabezpieczających Marketing Wizards
ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.
5. Subskrybent upoważnia Marketing Wizards do dalszego powierzania przetwarzania danych
osobowych jedynie w celu dostarczenia infrastruktury technicznej oraz innych usług,
niezbędnych do realizacji Umowy. Podmiot, któremu Marketing Wizards zamierza powierzyć
przetwarzanie danych, musi spełniać wymogi określone w art. 36-39a Ustawy o ochronie
danych osobowych.

6. Dane osobowe Subskrybentów przetwarzane będą w prawnie usprawiedliwionych celach
realizowanych przez Marketing Wizards, w szczególności zaś w celu realizacji świadczenia
Usługi oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Subskrybent ma prawo
żądać zaprzestania wysyłania mu takich ofert o czym zostaje poinformowany.
7. Marketing Wizards może udostępnić dane osobowe Subskrybentów podmiotom
uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz powierzać je
zaufanym firmom bądź osobom na podstawie odpowiednich umów w celu ich
przechowywania i realizacji kampanii handlowych dla utrzymania relacji z Subskrybentami.
Zgodnie z art. 20 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Marketing Wizards
zapewnia Subskrybentowi, na jego życzenie, szczegółową informację o podmiocie, któremu
powierzył przetwarzanie danych, zakresie i terminie przekazania. Ponadto Marketing Wizards
zapewnia także dostęp do aktualnej i szczegółowej informacji o stosowanych przez Marketing
Wizards środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby
nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
8. Rejestrując swoje konto Subskrybent podaje następujące informacje: imię, nazwisko, adres
zamieszkania, numer NIP, adres e-mail oraz inne, określone przepisami prawa. Dane
osobowe Subskrybenta będą przetwarzane w celu realizacji umowy, wzajemnych rozliczeń i
podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której przekazywane dane
osobowe dotyczą. Subskrybent nie musi podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku
Marketing Wizards może nie być w stanie wykonać umowy, a tym samym umożliwić
Subskrybentowi korzystania z aplikacji „Landing Hero”. Danymi koniecznymi do realizacji
Umowy są w szczególności dane, o których mowa w art. 18 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną.
9. Subskrybentom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
poprawiania, uzupełniania, aktualizacji, jak również żądania zaniechania ich przetwarzania
lub ich usunięcia. Subskrybenci mogą samodzielnie dokonywać zmian w zakresie danych
osobowych poprzez odpowiednią zakładkę w Koncie Subskrybenta. Odwołanie lub sprzeciw
w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia rejestracji i utrzymania
konta w aplikacji „Landing Hero” następuje poprzez kontakt pod adresem e-mail
kontakt@landinghero.com. Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane Subskrybenta
nie będą więcej używane do tych celów.
10. Zbiór danych Baza LandingHero został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi
Ochrony Danych Osobowych. Informacje o tym zbiorze dostępne są na stronie
www.egiodo.giodo.gov.pl.
11. Marketing Wizards na swojej stronie internetowej www.marketingwizards.pl wykorzystuje
pliki ‘cookies’. Plik ‘cookies’ jest to mały plik, który może zostać zainstalowany na komputerze
Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej. Pliki te są wykorzystywane do tego,
aby zapewnić Użytkownikowi, korzystającemu z danej strony internetowej, dodatkowe
funkcjonalności, które dostępne są na tej stronie. Mogą one np. pomóc wznowić wypełnienie
formularza rejestracyjnego, jeśli czynność ta została przerwana, zapamiętać indywidualne
ustawienia Użytkownika, jeśli ponownie odwiedzi on tę stronę internetową, a także dzięki
nim obsługiwana jest nawigacja na stronie. Pliki ‘cookies’ dzielimy na pliki tworzone dla danej
sesji oraz na trwałe pliki. Pliki ‘cookies’ tworzone dla danej sesji usuwane są po zakończeniu
tej sesji, natomiast trwałe pliki ‘cookies’ pozostają do momentu usunięcia ich przez
Użytkownika strony internetowej lub wygaśnie ich ważność. Marketing Wizards na stronie
internetowej www.landinghero.com wykorzystuje następujące kategorie plików cookies:
Rekord w local storage przechowujący nazwę ostatnio używanego języka interfejsu.
PHPSESSID, które identyfikuję zalogowaną osobę w trakcie sesji zalogowania.
12. Aby kontrolować pliki cookies zainstalowane na komputerze należy zmodyfikować ustawienia
przeglądarki w taki sposób, że Użytkownik zostanie poinformowany, gdy dana strona będzie

chciała zainstalować pliki cookies lub można w ogóle zablokować tworzenie plików cookies.
Pliki cookies, które zostały już zainstalowane na danym komputerze, można także usunąć.
Aby uzyskać więcej informacji na ten temat należy skorzystać z zakładki „Pomoc’ dostępnej
na stronie przeglądarki. Należy jednak pamiętać, iż zmiana ustawień dotyczących zarządzania
plikami cookies, może mieć niekorzystny wpływ na działanie niektórych stron i aplikacji, które
korzystają z tego oprogramowania.
13. Korzystając ze strony internetowej Marketing Wizards Użytkownik wyraża zgodę na
wykorzystywanie przez tę stronę plików ‘cookies’ w zakresie i w sposób opisany powyżej.
II.

Przetwarzanie danych osobowych przez Subskrybentów

1. Subskrybent jest Administratorem Danych w zakresie danych swoich Klientów.
2. Subskrybent zbiera dane osobowe swoich Klientów, które zostały zebrane za pomocą
formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Docelowej, na zasadach określonych w
niniejszej Polityce, w celu zakładania i zarządzania ich kontami na Stronie Docelowej.
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Klienta udzielanej w celu
przeprowadzenia rejestracji i utrzymania konta na Stronie Docelowej oraz, zgodnie z art. 23
ust. 1 pkt. 1, 3 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, upoważnienia do przetwarzania
danych osobowych wynikającego z przepisu prawa, niezbędnego w celu realizacji umowy
oraz rozliczenia usług świadczonych przez Subskrybenta oraz do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora, w tym w celach
marketingowych.
4. Cel, w jakim Subskrybent zbiera i wykorzystuje dane osobowe jest szczegółowo określony w
profilu utworzonej przez Subskrybenta strony internetowej. Subskrybent może
wykorzystywać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Marketing
Wizards dokłada starań, by Subskrybent swoimi działaniami nie naruszał praw i wolności
osób, których dane dotyczą, niemniej jednak Marketing Wizards nie jest w żaden sposób
odpowiedzialna za przetwarzanie przez Subskrybenta danych osobowych użytkowników
niezgodnie z przepisami prawa.
5. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich poprawiania,
uzupełniania, aktualizacji, jak również żądania zaniechania ich przetwarzania lub ich
usunięcia.
6. W celu realizacji usługi określonej w niniejszym regulaminie Subskrybent powierza Marketing
Wizards Sp. z o.o., na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych, przetwarzanie wszystkich danych osobowych Klientów Subskrybenta,
zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie „I. Przetwarzanie danych osobowych przez
Marketing Wizards”. Zgodnie z art. 20 Ustawy o oświadczeniu usług drogą elektroniczną,
Subskrybent zapewnia Klientowi dostęp do informacji
o podmiocie, któremu powierzył
przetwarzanie danych, ich zakresie i terminie przekazania.
7. Marketing Wizards Sp. z o. o. może przetwarzać powierzone dane jedynie w zakresie i w celu
przewidzianym w regulaminie. Przetwarzanie danych w innym celu możliwe jest jedynie
w przypadku uzyskania od klienta zgody na przetwarzanie danych.
8. Wyłącznym dysponentem powierzonych danych pozostaje Subskrybent. Marketing Wizards
Sp. z o. o. może decydować
o celach i środkach przetwarzania danych jedynie w
przypadku uzyskania od klienta zgody na przetwarzanie danych.
9. Subskrybent na swojej Stronie Docelowej wykorzystuje pliki ‘cookies’. Plik ‘cookies’ jest to
mały plik, który może zostać zainstalowany na komputerze Użytkownika podczas

przeglądania strony internetowej. Pliki te są wykorzystywane do tego, aby zapewnić
Użytkownikowi, korzystającemu z danej strony internetowej, dodatkowe funkcjonalności,
które dostępne są na tej stronie. Mogą one np. pomóc wznowić wypełnienie formularza
rejestracyjnego, jeśli czynność ta została przerwana, zapamiętać indywidualne ustawienia
Użytkownika, jeśli ponownie odwiedzi on tę stronę internetową, a także dzięki nim
obsługiwana jest nawigacja na stronie.
10. Pliki ‘cookies’ dzielimy na pliki tworzone dla danej sesji oraz na trwałe pliki. Pliki ‘cookies’
tworzone dla danej sesji usuwane są po zakończeniu tej sesji, natomiast trwałe pliki ‘cookies’
pozostają do momentu usunięcia ich przez Użytkownika strony internetowej lub wygaśnie ich
ważność. Subskrybent na swojej stronie internetowej wykorzystuje następujące kategorie
plików cookies: Pliki "cookies". Trwałe pliki "cookies"
11. Korzystając ze Strony Docelowej Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez tę
stronę plików ‘cookies’ w zakresie i w sposób opisany powyżej.

