
Polityka prywatności serwisu webheroes.best 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Serwisu http://webheroes.best/ 

jest WEBSALES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Serwituty 25 (kod pocztowy 02-233), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział 

Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000644208, 

REGON: 365735150, NIP: 5223074570, kapitał zakładowy 5.000 zł, 

2. Ilekroć w Polityce Prywatności mowa jest o Regulaminie, należy przez to rozumieć 

Regulamin Serwisu webheroes.best dostępny tutaj. Wszelkie wyrażenia pisane w treści 

niniejszego dokumentu z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w 

Regulaminie. 

3. Ilekroć mowa jest o danych osobowych, rozumie się to wszelkie dane Usługobiorcy, 

pozyskane przez Usługodawcę. 

4. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, 

w szczególności zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 

sierpnia 1997 (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późn. zm.) oraz że są one zbierane dla 

zgodnych z prawem celów i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z 

tymi celami.  

5. Administrator oświadcza, że wszystkie dane wprowadzone za pośrednictwem strony  

http://webheroes.best/  są chronione technologią szyfrowania SSL (Secure Socket Layer).  

6. Administrator oświadcza, ze zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, 

uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem 

przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. 

7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Usługobiorcach i ich zachowaniu w 

następujący sposób: 

⎯ poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach w Serwisie; 

⎯ poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"). 
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§ 2 Cel i zakres zbierania danych 

1. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Usługodawcę w 

celu korzystania przez Usługobiorcę z Usług Serwisu. 

2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania, 

ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Usług świadczonych 

drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Usługobiorcę dyspozycji, w tym w 

szczególności: 

⎯ w celu obsługi Usługobiorcy; 

⎯ w celu komunikacji z Usługobiorcą; 

⎯ w celu rozpatrywania składanych przez Usługobiorcę reklamacji; 

⎯ w celach statystycznych, związanych z działalnością Usługodawcy; 

⎯ w celu zmiany danych zgodnie z żądaniem Usługobiorcy; 

⎯ w celu informowania o usługach świadczonych przez Usługodawcę; 

⎯ w celach marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i 

preferencji Usługobiorcy, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby 

polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę oraz uczestnictwa w 

programie lojalnościowym Usługodawcy – jeśli Usługobiorca wyraził na to zgodę. 

Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych w celach marketowych, Usługobiorca 

wyraża także zgodę na nieusuwanie wszelkich oznaczeń identyfikujących 

Usługobiorcę lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo systemu 

teleinformatycznego, z którego korzysta; 

⎯ w celu tworzenia spersonalizowanych danych statystycznych; 

⎯ w celu tworzenia przez Usługodawcę bazy danych Usługobiorców; 

⎯ w celu wyegzekwowania od Usługobiorców przestrzegania przepisów prawa i 

Regulaminu; 

⎯ w celu przekazywania danych dotyczących naruszenia prawa, na wniosek 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innych uprawnionych 

organów państwowych; 



⎯ w innych celach określonych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności. 

3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: 

⎯ Imię i nazwisko; 

⎯ Adres korespondencji elektronicznej; 

⎯ Numer telefonu 

§ 3 Informacje w formularzach 

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Usługobiorcy. 

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, 

adres IP). 

3. Dane w formularzach dostępnych w Serwisie nie są udostępniane podmiotom trzecim 

inaczej, niż za zgodą Usługobiorcy. 

4. Dane podane w formularzach dostępnych w Serwisie są przetwarzane w celu 

wynikającym z funkcji konkretnego formularza. 

5. Usługobiorca wyraża zgodę̨ na kontaktowanie się z nim w formie telefonicznej na 

wskazany przez siebie numer telefonu jak również w formie wymiany korespondencji 

elektronicznej (e-mail) w związku z realizacją Usług.  

6. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych, jak i ich poprawiania i 

usuwania stosownie do Ustawy o ochronie danych osobowych. 

7. Usługobiorcy przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, a 

zwłaszcza prawo do: 

⎯ uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych; 

⎯ uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o 

odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane; 

⎯ żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub 

stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, 

nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już 

zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; 



⎯ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych gdy Administrator danych 

zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego 

danych osobowych innemu administratorowi danych. 

8. W przypadku żądania przez Usługobiorcę zmiany lub usunięcia Danych Osobowych, 

Usługodawca usunie lub zmieni Dane, w takim zakresie, w jakim Dane te u niego się 

znajdują w zbiorze.  

Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w postanowieniach Polityki 

Prywatności. O wszelkich zmianach Administrator niezwłocznie poinformuje Usługobiorców 

poprzez publikację aktualnej wersji Polityki Prywatności na stronie Serwisu.  


