POLITYKA PRYWATNOŚCI
VIRALAB Sp. z o.o.

Niniejsza polityka prywatności stanowi spełnienie obowiązku, o którym mowa w art.
13 i art. 14 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), zwanego dalej:
„RODO”.
Poniżej przedstawiamy zasady, według których przetwarzamy Państwa dane
osobowe, jeżeli jesteście:
•

•
•
•
•

INFLUENCERAMI i korzystacie z naszej Platformy VIRALAB jako jej
Użytkownicy oraz zawieracie z nami umowę o udział w Kampanii
realizowanej na zlecenie współpracującego z nami reklamodawcy lub
KANDYDATAMI DO PRACY w naszym zespole VIRALAB lub
UŻYTKOWNIKAMI fanpage VIRALAB na portalu Facebook lub
naszym KONTRAHENTEM i nawiązujecie z nami relacje B2B lub
użytkownikami naszej strony internetowej z wykorzystaniem plików
„cookies”

1. DANE OSOBOWE INFLUENCERÓW - Użytkowników Platformy VIRALAB
1.1.

Administratorem danych osobowych jest VIRALAB Sp. z o.o., z siedzibą w
Warszawie (01-458), ul. Szańcowa 15/4, (zwana dalej: „Administrator”),
email: rodo@viralab.pl.

1.2.

Przetwarzamy dane osobowe Infuencerów w zakresie niezbędnym do
realizacji Usługi prowadzenia Konta Użytkownika w tym zwłaszcza w celu
umożliwienia Influencerom udziału w Kampaniach zlecanych nam do
realizacji przez reklamodawców oraz w celu realizacji pozostałych
obowiązków wskazanych w Regulaminie, w którym znajdziecie
szczegółowe postanowienia dotyczące zasad przetwarzania danych
osobowych Użytkowników tej Platformy, jak również pakiet uprawnień
związanych z ochroną danych osobowych Użytkowników.

1.3.

Jeśli dojdzie do zawarcia umowy o udział Influencera w Kampanii,
wówczas przetwarzamy dane osobowe Influencera na potrzeby
prawidłowego wykonania takiej umowy.

1.4.

Na cele umowy z Influencerem przetwarzamy takie dane osobowe jak:
imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane do faktury.
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1.5.

Przetwarzamy dane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO w odniesieniu
do wykonania umowy o udział w Kampanii, której stroną jest Influencer,
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w odniesieniu do przepisów
rachunkowych i podatkowych, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
w zakresie obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z umowy.

1.6.

Pozyskujemy dane bezpośrednio od Influencera.

1.7.

Przetwarzamy dane przez okres obowiązywania umowy, a po jej
wygaśnięciu przez okres niezbędny do obrony lub dochodzenia roszczeń
wynikających z umowy, jak również przez okres niezbędny do realizacji
obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa
podatkowego.

1.8.

Dane udostępniamy podmiotom świadczącym dla Administratora usługi
księgowe i informatyczne.

1.9.

Prawa jakie przysługują Influencerowi w związku z przetwarzaniem
danych są następujące:
a)
prawo uzyskania informacji na temat przetwarzania danych
osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych
i ewentualnych odbiorcach danych,

1.10.

b)

prawo żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych
lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

c)

prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione
zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

d)

prawo złożenia sprzeciwu danych ze względu na szczególną sytuację
Influencera,

e)

prawo przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie
danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie
wybranemu podmiotowi trzeciemu,

f)

prawo złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w
przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane
sprzecznie z prawem.

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych
osobowych należy kierować na adres rodo@viralab.pl.
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2. DANE OSOBOWE KANDYDATÓW DO PRACY W NASZYM ZESPOLE
VIRALAB.
2.1.

Administratorem danych osobowych jest VIRALAB Sp. z o.o., z siedzibą w
Warszawie (01-458), ul. Szańcowa 15/4, (zwana dalej: „Administrator”),
email: rodo@viralab.pl.

2.2.

Przetwarzamy dane osobowe kandydatów do naszego zespołu w celu
oceny kwalifikacji na stanowisko podane w ogłoszeniu o pracę i w celu
zawarcia umowy o współpracy.

2.3.

Będziemy prosić kandydata o podanie następujących danych osobowych:
imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania,
wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Inne dane
osobowe (np. wizerunek) kandydat udostępnia nam z własnej inicjatywy
na podstawie zgody na ich przetwarzanie.

2.4.

Podstawą prawną przetwarzania danych kandydata jest: art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, czynności zmierzające do zwarcia umowy, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
w zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby ewentualnych
przyszłych rekrutacji, w przypadku przetwarzania wizerunku i innych
danych osobowych podanych w CV, które podał sam kandydat.

2.5.

Przetwarzamy dane podane bezpośrednio przez kandydata.

2.6.

Będziemy przechowywać dane osobowe kandydata do momentu
zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje kandydat. W razie
wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych
rekrutacji, będziemy przechowywać dane kandydata przez okres 2 lat od
chwili ich zebrania.

2.7.

Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom, które świadczą dla nas
zewnętrzne usługi, np. firmy księgowe, informatyczne oraz firmom
zajmującym się pośrednictwem rekrutacyjnym.

2.8.

Prawa jakie przysługują kandydatowi do naszego zespołu w związku z
przetwarzaniem danych są następujące:
a)
prawo uzyskania informacji na temat przetwarzania danych
osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych
i ewentualnych odbiorcach danych,
b)

prawo żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych
lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
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2.9.

c)

prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione
zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

d)

prawo złożenia sprzeciwu danych ze względu na szczególną sytuację
kandydata,

e)

prawo przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie
danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie
wybranemu podmiotowi trzeciemu,

f)

prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych na
podstawie zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

g)

prawo złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w
przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane
sprzecznie z prawem.

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych
osobowych powinny być kierowane na adres rodo@viralab.pl.

3. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW fanpage VIRALAB na portalu
Facebook.
3.1.

Administratorem danych osobowych jest VIRALAB Sp. z o.o., z siedzibą w
Warszawie (01-458), ul. Szańcowa 15/4, (zwana dalej: „Administrator”),
email: rodo@viralab.pl.

3.2.

Jeśli polubiliście nasz fanpage na portalu Facebook albo obserwujecie nasz
fanpage na portalu Facebook lub jeśli zostawiacie swoje komentarze albo
zgłaszacie do nas zapytania i wnioski, wówczas wykorzystujemy Wasze
dane osobowe w związku z Waszą aktywnością na naszym fanpage, w celu
przedstawienia poprzez fanpage naszych aktywności i wydarzeń
związanych z VIRALAB, jak również w celu udzielenia Wam odpowiedzi
na Wasze pytania. Możemy również wykorzystywać Wasze dane
osobowych w celach statystycznych, przy wykorzystaniu narzędzi
udostępnianych przez portal Facebook, które mogą wykorzystywać
również profilowanie. Zasady przetwarzania danych osobowych na te
potrzeby określa portal Facebook w swoich zasadach, politykach i
regulaminach. Jeśli zorganizujemy dla Was konkurs na portalu Facebook,
wówczas zasady ochrony danych osobowych w związku z konkursem
podamy w regulaminie konkursowym, o którym powiadomimy Was na
naszym fanpage.
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3.3.

Przetwarzamy dane osobowe podane bezpośrednio przez Was na portalu
Facebook albo udostępnione przez Was przez funkcjonalności portalu
Facebook.

3.4.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem
portalu Facebook jest nasz interes prawny, czyli art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3.5.

Będziemy przetwarzali Wasze dane przez okres wynikający z
poszczególnych funkcjonalności portalu Facebook. Usunięcie Waszych
danych też może być uzależnione od ww. funkcjonalności. Wasze wpisy i
komentarze mogą być przez nas usunięte także wtedy, gdy nie będą
spełniać standardów naszej społeczności lub będą niezgodne z prawem lub
będą naruszać prawa innych osób.

3.6.

Administrujemy naszym fanpage na portalu Facebook samodzielnie, zatem
nie udostępniamy Waszych danych innym podmiotom.

3.7.

Przysługuje Wam prawo do:
a)
uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w
tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i
ewentualnych odbiorcach danych,
b)

żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

c)

żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
- przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną
wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

d)

złożenia sprzeciwu danych ze względu na profilowanie lub z uwagi
na Waszą szczególną sytuację,

e)

przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od
Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie
wybranemu podmiotowi trzeciemu,

f)

złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku
stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z
prawem.

3.8.

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych
osobowych powinny być kierowane na adres: rodo@viralab.pl.

3.9.

Zasady prowadzenia portalu Facebook, zamieszczania komentarzy i ich
usuwania, prowadzenia korespondencji określają odrębne regulaminy
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portalu Facebook, który jest administratorem Waszych danych osobowych
w związku z prowadzeniem Waszego konta na portalu Facebook.

4. DANE OSOBOWE naszych KONTRAHENTÓW i osób wyznaczanych do
kontaktów przez kontrahentów
4.1.

Administratorem danych osobowych jest VIRALAB Sp. z o.o., z siedzibą w
Warszawie (01-458), ul. Szańcowa 15/4, (zwana dalej: „Administrator”),
email: rodo@viralab.pl.

4.2.

Przetwarzamy Państwa dane, jeśli są Państwo osobami fizycznymi
będącymi naszym kontrahentem lub zamierzacie podjąć współpracę z nami
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej albo jesteście
pracownikiem naszego kontrahenta, wyznaczonym przez takiego
kontrahenta jako osoba do kontaktów.

4.3.

Celem przetwarzania danych jest umożliwienie kontaktu w bieżących
sprawach, min. w celu przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń,
odpowiadania na pytania, przekazywania informacji o naszej działalności i
możliwych formach współpracy. W razie nawiązania współpracy celem
przetwarzania danych jest obrona przez roszczeniami lub dochodzenie
roszczeń wynikających z zawartej między nami umowy.

4.4.

Będziemy przetwarzać następujące Państwa dane: imię, nazwisko, miejsce
pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny,
numer telefonu, adres email, konta na portalach społecznościowych).

4.5.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest nasz prawnie
uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości
nawiązania i kontynuowania z Państwem współpracy lub kontaktu,
utrzymywaniu relacji z Państwa pracownikami i współpracownikami oraz
możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń
wynikających z zawartej umowy.

4.6.

Pozyskujemy dane bezpośrednio od Państwa lub
pracodawcy/podmiotu, który Państwo reprezentujecie.

4.7.

Będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres do zakończenia
współpracy, a następnie prze okres niezbędny do dochodzenia i obrony
przed roszczeniami wynikającymi z łączącej nas umowy. Dane mogą zostać
usunięte we wcześniejszym terminie - w przypadku uzyskania przez nas
Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, a także w przypadku, gdy
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od

Państwa

uznamy, że dane nie są nam już potrzebne do osiągnięcia
usprawiedliwionego celu. Jednakże dane nie zostaną usunięte w terminie
wskazanym powyżej, jeżeli ich przechowanie będzie wynikać z
obowiązujących przepisów prawa lub będzie niezbędne do dokonania
rozliczeń lub dochodzenia roszczeń w ramach Państwa działalności w roli
naszego kontrahenta.
4.8.

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom, które świadczą
dla nas zewnętrzne usługi – np. firmy księgowe, informatyczne i inne
zajmujące się obsługą naszych kontrahentów.

4.9.

Prawa jakie przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych są
następujące:
a)
prawo uzyskania informacji na temat przetwarzania danych
osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych
i ewentualnych odbiorcach danych,
b)

prawo żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych
lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

c)

prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione
zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

d)

prawo złożenia sprzeciwu danych ze względu na Państwa szczególną
sytuację,

e)

prawo przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie
danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie
wybranemu podmiotowi trzeciemu,

f)

prawo złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w
przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane
sprzecznie z prawem.

4.10. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych
osobowych powinny być kierowane na adres rodo@viralab.pl.

5. UŻYTKOWNICY NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z PLIKAMI „cookies”.
5.1.

Na platformie VIRALAB używamy plików „cookies”. Pliki „cookies”
umożliwiają dopasowanie zawartości Platformy VIRALAB do preferencji
Użytkownika oraz optymalizację z jej korzystania. Użytkownik może
skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim urządzeniu, aby
automatycznie akceptowała ona otrzymywanie plików „cookies”, za
-7-

każdym razem informowała Użytkownika o przesyłaniu plików „cookies”
na urządzenie Użytkownika lub blokowała otrzymywanie plików
„cookies”.

5.2.

Czym są pliki „cookies”?
„Cookies” (z ang. cookie – ciastko) to pliki małych rozmiarów, które
Platforma VIRALAB zapisuje w przeglądarce internetowej na urządzeniu
Użytkownika, w momencie odwiedzin Platformy VIRALAB. Pliki
„cookies” zawierają znaki typu litery i cyfry, za pomocą których
zapisywane są informacje wymagane do prawidłowego funkcjonowania
Platformy VIRALAB.

5.3.

Jakich plików „cookies” używamy?
Pliki tworzone wielkokrotnie – to tymczasowe pliki „cookies”, które
pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do momentu wylogowania się z
serwisu internetowego lub do momentu wyłączenia przeglądarki
internetowych przez Użytkownika.
Pliki stałe – to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików „cookies” lub do momentu ich ręcznego
usunięcia w przeglądarce internetowej przez Użytkownika.

5.4.

W jakim celu wykorzystujemy pliki „cookies”?
Używamy ich do uwierzytelniania Użytkownika na stronach
wymagających logowania oraz do zapewnienia sesji Użytkownika. W
celach statystycznych używamy „cookies” do analiz dotyczących ruchu na
platformie VIRALAB przez Użytkownika, z wyłączeniem personalnej
identyfikacji Użytkownika.

5.5.

Bezpieczeństwo informacji.
Informacje przesyłane w plikach „cookies” są bezpieczne dla Użytkownika
i żaden sposób nie wpływają na działanie urządzenia Użytkownika.
Informacje w plikach „cookies” przesyłane są w postaci zaszyfrowanej
uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
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5.6.

Zarządzanie plikami „cookies” przez Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej konfiguracji obsługi plików
„cookies” z poziomu używanej przeglądarki internetowej. Domyślnie
przeglądarki internetowe posiadają włączoną możliwość wysyłania plików
„cookies” z serwisów internetowych do urządzenia Użytkownika.
Ustawienia domyśle mogą zostać zmienione przez Użytkownika na dwa
sposoby:

5.7.

a)

Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę plików
„cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej na swoim
urządzeniu, co może jednak wpłynąć na ograniczenie możliwości
korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu internetowego lub
całkowitą utratę możliwości korzystania z serwisu internetowego,

b)

Użytkownik może w opcjach przeglądarki internetowej na swoim
urządzeniu włączyć funkcję każdorazowego powiadamiania o
przesyłaniu plików „cookies” na urządzenie Użytkownika.

Adres IP.
Dane o adresie IP są zapisywane do logów systemowych Platformy
VIRALAB i zawierają datę oraz godzinę połączenia z Platformą. Informacje
te są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych dotyczących
liczby odwiedzin i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego
Użytkownika.
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