Informacja o przetwarzaniu przez Administratora Zero sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie danych
osobowych w zakresie serwisu internetowego mapazerowaste.pl (dalej: “Serwis”)

1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników (dalej: “Użytkownik”
lub “Użytkownicy”) odwiedzających Serwis. Zapewniamy bezpieczeństwo przekazanych danych
osobowych oraz ich przetwarzanie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności z:
a. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Dz.U. 2019.1781 t.j.,
b. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: „RODO”).
2. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest:
Zero sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Franciszka Marii Lanciego nr 14 lok. 35, 02-792
Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000831825, posiadającą numer NIP
9512498893 oraz numer REGON: 385675194
(dalej: “Administrator”)
3. Rodzaje przetwarzanych danych
Możemy zbierać następujące kategorie danych osobowych:
a. informacje pobierane podczas wizyty Użytkownika w Serwisie - w przypadku odwiedzania
Serwisu takie jak dane o lokalizacji,
b. dane podawane w trakcie wysyłania zgłoszeń za pomocą serwisu, takie jak adres e-mail.
Dodatkowo Użytkownik może podać dodatkowe dane, których podanie jest dobrowolne i nie
jest niezbędne do korzystania z Serwisu: adres strony internetowej, nazwa pro li
społecznościowych,
c. jeśli wyraziłeś na coś zgodę, ewentualne informacje związane z wyrażeniem czy też
wycofaniem zgody
4. W jakich celach przetwarzamy dane osobowe
Dane przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie Serwisu (art.
6 ust. 1 lit. b) RODO). Administrator może także przetwarzać dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO, tj., gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora, w tym w szczególności w przypadku przeprowadzenia audytów
lub postępowań wyjaśniających.
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5. Źródło danych

Źródłem danych są dane pozyskiwane od Użytkownika Serwisu, w tym także mogą zostać pozyskane
dane osobowe nie dotyczące Użytkownika.
6. Przechowywanie danych
Przetwarzamy dane za pośrednictwem narzędzi informatycznych: poczty e-mail oraz zgłoszeń
dostępnych na stronie www.
Dane są przechowywane w formie elektronicznej.
7. Odbiorcy danych
Odbiorcami danych są jedynie osoby upoważnione, przetwarzające dane z polecenia Administratora.
Dane mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy
teleinformatyczne Administratora, lub innym, świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością
Administratora, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy
zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę danych. Twoje dane mogą być również udostępnione podmiotom
uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie
zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się
postępowania karnego).
8. Pro lowanie danych
Informujemy, że dane nie podlegają pro lowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
9. Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe
Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identy kację osoby, której dane dotyczą,
przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne, do celów, w których dane te są przetwarzane. Okres
przetwarzania danych określamy w pierwszej kolejności na podstawie przepisów prawa, a także
usprawiedliwionego interesu Administratora i może on różnić się w zależności od kategorii danych.
Co do zasady będzie to okres właściwy dla czasu przedawnienia roszczeń wynikających z rodzaju
powierzonej sprawy (tj. 6 lat w sprawach konsumenckich, oraz 3 lata w przypadku świadczeń
okresowych i gospodarczych).
10. Przekazywanie danych do państw trzecich
Informujemy, że dane nie będą przekazywane do państw trzecich tj. państw spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, ani też żadnym innym Państwom Europejskim. Przetwarzanie danych będzie
miało miejsce, co do zasady jedynie na terytorium Polski.
11. Przysługujące prawa
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Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody (w przypadku jeśli była
wyrażona) w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego – każda osoba, której dane
dotyczą jest uprawniona do wniesienia skargi do urzędu ochrony danych osobowych, jeśli uważa, że

przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące zachodzi z naruszeniem RODO lub Ustawy o ochronie
danych osobowych.
12. Kontakt
W celu uzyskania kontaktu odnośnie do realizacji danego prawa lub w innych sprawach związanych z
zachodzącym przetwarzaniem danych osobowych, skontaktuj się z nami drogą listowną na adres
Franciszka Marii Lanciego nr 14 lok. 35, 02-792 Warszawa, lub wyślij wiadomość na adres:
kontakt@zero-waste.pl
Informacji udzielamy bez zbędnej zwłoki (zwłaszcza w przypadku naruszeń przepisów o ochronie
danych osobowych), z obowiązujących przepisów wynika natomiast miesięczny termin na udzielenie
przez nas informacji.
13. Cookies
Są to małe pliki tekstowe lub proste wpisy w bazie danych, które przechowuje Twoja przeglądarka.
Dane w plikach cookies mogą zostać ponownie odczytane tylko przez system, który je zapisał.
Stosowane przez systemy pliki cookies nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego (np.
komputera / tabletu), w szczególności nie zawierają wirusów. Możesz zrezygnować z plików cookies,
wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, które mogą uniemożliwić Ci korzystanie z
pełnej funkcjonalności Serwisu. To samo dotyczy usuwania przechowywanych plików cookies.
Ustawienia w przeglądarkach internetowych są zwykle zaprogramowane w ten sposób, że domyślnie
akceptują pliki cookies, ale można je łatwo dostosować poprzez ich zmianę. Jeśli zdecydujesz się na
wyłączenie plików cookies w przeglądarce, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich
funkcjonalności oferowanych przez Serwis.
Informacje, o tym jak należy skon gurować ustawienia plików cookies w zakresie urządzeń mobilnych
odnaleźć można na stronach internetowych producentów systemów mobilnych tj. urządzeń z
systemem: Android, iOS, BlackBerry, Windows Phone).
Serwis korzysta z następujących plików cookies:
cookie statystyczne:
Statystyczne pliki cookies pomagają właścicielom witryn zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający
wchodzą w interakcję ze stronami internetowymi, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie
informacji.
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Nazwa

Google

Statystyki powiązane z kampanią

90 dni

cookie remarke ngowe:
Marke ngowe pliki cookie służą do śledzenia odwiedzających w witrynach internetowych. Celem jest
wyświetlanie reklam, które są trafne i angażujące dla indywidualnego użytkownika, a tym samym
bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.

Nazwa

Źródło

Cel

Wygasa

_gcl_au

Google Ads

Tag łączący konwersje zapisuje dane o
kliknięciach reklam w tym cookie.
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Google Ads

Tag łączący konwersje zapisuje dane o
kliknięciach reklam w tym cookie.
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Doubleclick

Ciastko używane w celu poprawy jakości
wyświetlanych reklam.
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Nadaje użytkownikom strony unikalne ID i
umożliwia wyświetlanie im reklam na
Facebooku oraz innych pla ormach
współpracującyc h z Facebookiem.
reklamowe Facebook
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Facebook

Zostanie skon gurowane tylko w sytuacji, gdy 3 miesiące
na stronę wejdzie użytkownik z parametrem
clid w adresie url. Ciasteczko to rozpoznaje
na stronie użytkowników Facebooka.
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Parametr, który nadaje unikalne ID dla
każdego kliknięcia użytkownika w reklamę na
Facebooku lub na współpracującyc h z FB
pla ormach. Przypisuje to kliknięcie do
odpowiedniego zdarzenia reklamowe
Facebook 9 zde niowanego w Facebook
Pixel.
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15 minut
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14. Postanowienia końcowe
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Ta informacja realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga ona żadnego Twojego działania. Zastrzegamy
sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej zaktualizowanej
wersji na stronie internetowej mapazerowaste.pl
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