POLITYKA PRYWATNOŚCI
Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe i informacje, które do nas trafiają.
1. Administratorem danych osobowych (dalej: ADO) jest 4Prime sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 146C, 02-305 Warszawa.
2. Kontakt z ADO jest możliwy poprzez skierowanie wiadomości na adres wskazany w punkcie 1 lub
drogą mailową na adres: biuro@4prime.pl
3. Wszelkich informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez ADO udziela
Inspektor Danych Osobowych (dalej: IOD).
4. Kontakt z IOD jest możliwy poprzez skierowanie wiadomości na adres wskazany w punkcie 1 lub
drogą mailową na adres: iod@4prime.pl
5. Za pośrednictwem serwisu możemy zbierać dane tak jak: pliki, cookies, adres IP, rodzaj
przeglądarki, system operacyjny, imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy lub inne dane,
które zostaną wpisane dobrowolnie do formularza kontaktowego.
6. Możemy gromadzić pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych dotyczących
korzystania z serwisu. W ustawieniach przeglądarki można zmodyfikować ustawienia dotyczące
tych plików lub je zablokować.
a. Google Chrome – Menu – Ustawienia – Ustawienia zaawansowane – Prywatność –
Ustawienia treści – pliki cookies
b. Safari – Menu – Preferencje – Prywatność – Pliki cookies
c. Mozilla Firefox – Opcje – Prywatność – Historia
d. Opera – Menu – Preferencje – Zaawansowane – Ciasteczka
e. Internet Explorer – Menu – Narzędzia – Opcje internetowe – Prywatność
7. Korzystamy z narzędzia do analityki Hotjar, które monitoruje ruch wykonywany przez
użytkowników strony (możesz nie pozwolić na zbieranie takich informacji w ustawieniach plików
cookies). Informacje o tym, w jaki sposób producent rozwiązania chroni prywatność można znaleźć
pod adresem: https://www.hotjar.com/privacy/.
8. Korzystamy z narzędzia do analityki Google Analytics, które monitoruje działanie użytkowników
strony (możesz nie pozwolić na zbieranie takich informacji w ustawieniach plików cookies).
Informacje o tym, w jaki sposób producent rozwiązania chroni prywatność można znaleźć pod
adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Możesz też wyłączyć działanie Google
Analytics instalując bezpłatny dodatek do przeglądarki, który blokuje jego działanie i jest dostępny
pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
9. Korzystamy z narzędzia do analityki Leadfeeder, infomracje o tym jakie dane zbiera to narzędzie i
w jaki sposób chroni prywatność Producent rozwiązania zamieścił pod adresem:
https://help.leadfeeder.com/en/articles/3561400-gdpr-privacy-and-security-summary.
10. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli RODO. Naszym
prawnie uzasadnionym interesem jest:
- udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie lub rozwiązanie sprawy przekazanej nam za
pośrednictwem formularza kontaktowego
- prowadzenie analizy zachowania użytkowników strony internetowej
- prowadzenie działalności marketingowej
11. Dane zostaną udostępnione osobom prowadzącym analitykę działania strony internetowej oraz
dostawcy hostingu.

12. W związku z powyższym dane są przetwarzane w zgodnych z prawem celach i w zakresie
adekwatnym, niezbędnym i koniecznym wobec celów, dla których są przetwarzane.
13. Przetwarzamy dane tak długo, jak pozwalają na to przepisy prawa lub do momentu, w którym
otrzymamy prośbę o ich usunięcie.
14. W każdym momencie przetwarzania podmiotowi danych przysługuje prawo do żądania od ADO
dostępuj do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dane nie są
przetwarzane zgodnie z prawem.

