NEW PROJECT GEMINI SP Z O.O. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka Prywatności (wraz z naszymi Warunkami korzystania, Polityką plików cookie
i wszelkimi innymi dokumentami, o których mowa w niniejszych Zasadach prywatności)
opisuje sposób, w jaki zbieramy, otrzymujemy, wykorzystujemy, przekazujemy lub w inny
sposób przetwarzamy informacje (które mogą obejmować dane osobowe), które zbieramy od
Ciebie, lub dostarczasz nam, za pośrednictwem naszej strony internetowej („Witryna”).
Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób traktujemy
Twoje dane.
KORZYSTAJĄC Z TEJ STRONIE INTERNETOWEJ AKCEPTUJESZ I ZGADZASZ SIĘ NA PRAKTYKI
OPISANE W TEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI (ZAKTUALIZOWANE LUB POPRAWIONE OD CZASU
DO CZASU). JEŚLI Z JAKIEJKOLWIEK POWODU, NIE ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ
POLITYKI PRYWATNOŚCI, PROSIMY O NATYCHMIASTOWE ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z
SERWISU.
KIM JESTEŚMY
Administratorem niniejszej strony jest NEW PROJECT GEMINI Sp. z o.o. z siedzibą w Psary
przy ulicy Środkowa 19, 63-405 Sieroszewice („my”, „nas”, „nasze”), który zobowiązuje się
chronić i szanować Twoją prywatność stosownie do poniższych postanowień.
INFORMACJE, KTÓRE MOŻEMY ODBIERAĆ OD CIEBIE
Korzystając z Witryny, możesz nam udostępnić, a my możemy zbierać od Ciebie informacje,
które odnoszą się do Ciebie, w tym dane osobowe.
Możesz podać nam swoje dane na wiele sposobów, w tym:
- wypełniając formularze na stronie internetowej (np. formularze „Kontakt”);
- korespondując z nami przez e-mail, telefon lub w inny sposób;
- subskrybując newsletter poprzez e-mail, biuletyn lub inne subskrypcje i funkcje udostępniane
w Witrynie od czasu do czasu;
- zgłaszając problem lub prosząc o wsparcie dla Witryny;
- komunikując się z nami za pośrednictwem zewnętrznych stron internetowych lub aplikacji
społecznościowych;
- biorąc udział w naszych konkursach, promocjach, loteriach, ankietach lub głosach na żywo
na stronie internetowej.
Informacje, które nam przekazujesz, mogą zawierać imię i nazwisko, adres, adres e-mail,
numer telefonu, datę urodzenia i dane konta społecznościowego (takie jak Facebook,
Instagram, Tik Tok), wymiary, a także wizerunek poprzez przesłanie nam utrwalonego
wizerunku na fotografiach.
INFORMACJE JAKIE SĄ ZBIERANE AUTOMATYCZNIE
W odniesieniu do każdej Twojej wizyty w naszej Witrynie możemy automatycznie zbierać
następujące informacje:
- informacje techniczne, w tym adres IP, dane logowania, typ przeglądarki i jej wersję,
ustawienie strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny,

platformę, typ urządzenia, model sprzętu, adres MAC, unikalne identyfikatory urządzeń i
informacje o sieci komórkowej;
- informacje o Twojej wizycie, w tym pełny strumień kliknięć na, do i poprzez naszą Witrynę
(w tym datę i godzinę);
- informacje o twojej sieci, takie jak informacje o urządzeniach, węzłach, konfiguracjach,
prędkościach połączeń oraz wydajności sieci i aplikacji;
- przeglądane lub wyszukiwane strony; czasy odpowiedzi strony, błędy pobierania, długość
odwiedzin niektórych stron, informacje o interakcji na stronie (takie jak przewijanie, kliknięcia
i przesuwanie kursorem myszy) oraz metody używane do przeglądania strony.
INFORMACJE ODBIERAMY OD INNYCH ŹRÓDEŁ
Możemy otrzymywać informacje o Tobie (w tym Twoje dane osobowe), jeśli korzystasz z
którejkolwiek z innych stron internetowych lub aplikacji obsługiwanych przez NEW PROJECT
GEMINI Sp. z o.o. W takim przypadku poinformujemy Cię, kiedy zbieramy te informacje, które
mogą być udostępniane wewnętrznie i połączone z informacjami zebranymi w Witrynie.
Możemy również otrzymywać i wyświetlać informacje i treści, które udostępniasz publicznie
na swoim koncie społecznościowym.
Współpracujemy również ściśle z podmiotami zewnętrznymi (w tym na przykład z partnerami
biznesowymi, podwykonawcami usług technicznych, sieciami reklamowymi, dostawcami
usług analitycznych i dostawcami informacji wyszukiwania) i możemy otrzymywać od nich
informacje na ich temat.
JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE
Informacje, które nam przekazujesz wykorzystamy do:
– pomocy w odpowiedzi na twoje pytania;
– wywiązywania się z naszych zobowiązań wynikających z umów zawartych między nami oraz
po to by dostarczać informacji, produktów i usług, o które prosisz;
– wysyłania Tobie naszego biuletynu, aktualizacji pocztą e-mail i innych subskrypcji, które
udostępniamy od czasu do czasu i które subskrybujesz;
– udzielania informacji na temat innych oferowanych przez nas towarów i usług podobnych
do tych, które już kupiłeś lub zapytałeś;
– dostarczenia lub zezwalania wybranym stronom trzecim na dostarczanie informacji o
towarach lub usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować;
– powiadamiania Cię o zmianach w naszej Witrynie i innych usługach;
– upewnienia się, że treści z naszej Witryny są prezentowane w najbardziej efektywny sposób
dla Ciebie i Twojego komputera;
– przeprowadzenia konkursów, promocji, loterii, ankiet lub funkcji głosowania na żywo w
Witrynie,
– monitorowania i analizowania trendów, wykorzystania i działania związanego z Witryną;
– przestrzegania wymogów prawnych i regulacyjnych.
Informacje, które zbieramy o Tobie wykorzystamy do:
– administrowania naszą Witryną oraz do wewnętrznych operacji, w tym rozwiązywania
problemów, analizy danych, testowania, badań, celów statystycznych i ankiet;
– ulepszenia naszej Witryny, aby zapewnić najbardziej efektywny sposób prezentacji treści dla
Ciebie i Twojego komputera;

– umożliwienia uczestnictwa w interaktywnych funkcjach naszej Witryny, jeśli zdecydujesz się
na to;
– zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony,
– sprawdzenia skuteczności reklam, które obsługujemy oraz dostarczanie Tobie trafnych
reklam;
– monitorowania i analizowania trendów, użytkowania i działań związanych z Witryną;
– przekazywania sugestii i zaleceń Tobie i innym użytkownikom naszej Witryny o towarach lub
usługach, które mogą Cię zainteresować; i
– dostarczania lub zezwalania stronom trzecim na dostarczanie ukierunkowanych reklam za
pośrednictwem odwiedzanych stron internetowych na temat towarów lub usług, które mogą
Cię zainteresować (więcej na ten temat w naszej Polityce plików cookie).
Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł.
Możemy łączyć informacje otrzymywane z innych źródeł z informacjami, które nam
przekazujesz oraz informacjami, które zbieramy o Tobie. Możemy wykorzystać tę łączną
informację do celów określonych powyżej.
UJAWNIENIE TWOJEJ INFORMACJI
Możemy udostępniać twoje dane osobowe dowolnym podmiotom współpracującym z NEW
PROJECT GEMINI Sp. z o.o. oraz z wybranymi stronami trzecimi, w tym:
– partnerami biznesowymi, dostawcami i podwykonawcami w celu wykonania każdej umowy,
którą zawieramy z nimi lub z tobą w celu dostarczenia ci produktu lub usługi, o którą prosiłeś;
– partnerami biznesowymi, dostawcami i podwykonawcami, którzy udzielą ci informacji o
promocjach i ofertach (lista takich stron zostanie udostępniona na twoją prośbę poprzez
wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@missmalopolski.pl);
– zanonimizowane dane dla reklamodawców, sieci reklamowych i sieci społecznościowych,
które wymagają danych do wyboru i wyświetlania trafnych reklam Tobie i innym. Możemy
również użyć zbiorczych informacji, aby pomóc reklamodawcom dotrzeć do odbiorców, do
których chcą kierować reklamy. Możemy wykorzystać zgromadzone przez nas dane osobowe,
aby umożliwić nam spełnienie życzeń naszych reklamodawców, wyświetlając ich reklamę
docelowej grupie odbiorców; i
– analitykami i operatorami wyszukiwarek, którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji
Witryny.
Możemy ujawnić twoje dane osobowe stronom trzecim:
• jeśli mamy obowiązek ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych użytkownika
w celu wywiązania się z wszelkich zobowiązań prawnych lub w przypadku sytuacji
wyjątkowej, lub w celu egzekwowania lub stosowania naszych Warunków użytkowania
lub innych umów, lub w celu ochrony prawa, własność lub bezpieczeństwo NEW
PROJECT GEMINI Sp. z o.o., naszych klientów, klientów lub innych osób; i
• do każdej innej strony trzeciej za Twoją wcześniejszą zgodą.
PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
Witryna internetowa może oferować opcję udostępniania treści w zewnętrznych witrynach,
usługach i / lub sieciach społecznościowych, które są oferowane i obsługiwane przez
przeglądarkę.

Korzystanie z takiego udostępniania umożliwi również dzielenie się informacjami ze
znajomymi lub publicznością, w zależności od ustawień ustalonych z jednostką, przez którą
użytkownik chce się dzielić. Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia
i przetwarzania danych w związku z funkcjami udostępniania społecznościowego, zapoznaj się
z politykami prywatności podmiotów, przez które zdecydujesz się udostępnić.
PRZECHOWYWANIE I PRZENOSZENIE INFORMACJI
Możemy, bezpośrednio lub pośrednio, przez podmioty zewnętrzne na całym świecie,
przetwarzać, przechowywać i przekazywać wszystkie podane informacje, w tym dane
osobowe, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. W szczególności informacje i dane
osobowe, które od Ciebie zbieramy, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu
docelowym w Unii Europejskiej lub poza nią („UE”) / Europejskim Obszarze Gospodarczym
(„EOG”), w tym w Stanach Zjednoczonych. Może również być przetwarzany przez
pracowników działających poza UE / EOG, którzy pracują dla nas lub dla jednej z organizacji
wymienionych w niniejszej Polityce prywatności w związku z działaniami opisanymi w
niniejszej Polityce prywatności. Przesyłając swoje informacje i dane osobowe oraz korzystając
z naszej Witryny, zgadzasz się na to przeniesienie, przechowywanie lub przetwarzanie.
Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że twoje dane osobowe są
traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Wprowadziliśmy
uzasadnione handlowo procedury techniczne i organizacyjne w celu ochrony informacji i
danych osobowych, które zbieramy na tej stronie internetowej.
Niestety transmisja informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczna. Chociaż zrobimy
co w naszej mocy, aby chronić twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować
bezpieczeństwa Twoich informacji przesyłanych do naszej Witryny; każda transmisja odbywa
się na własne ryzyko. Po otrzymaniu danych osobowych użyjemy ścisłych procedur i
zabezpieczeń, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.
STANDARDY OCHRONY DANYCH W USA, ORAZ W INNYCH KRAJACH
Standard ochrony danych w USA lub w innych krajach trzecich poza UE / EOG jest uznawany
przez Komisję Europejską za nieodpowiedni w porównaniu do standardu ochrony danych w
UE / EOG.

COOKIES
Ta strona korzysta z plików cookie w celu odróżnienia Cię od innych użytkowników Witryny.
Pomaga nam to zapewnić Ci dobre wrażenia podczas przeglądania tej Witryny, a także
pozwala nam ulepszać naszą Witrynę. Szczegółowe informacje na temat plików cookie,
których używamy oraz celów, w jakich je wykorzystujemy, można znaleźć w naszej Polityce
plików cookie.
DZIECI
W różnych punktach tej witryny możemy poprosić użytkowników o ich wiek. Korzystając z tej
witryny, wyrażasz zgodę na wierne i dokładne odpowiadanie na swój wiek. Nie gromadzimy
świadomie informacji od dzieci w wieku 14 lat i młodszych. Jeśli masz 14 lat lub mniej, nie
możesz przesyłać nam żadnych danych osobowych.

TWOJE PRAWA UE I INNE PRAWA OCHRONY PRYWATNOŚCI
Jeśli jest to przewidziane w obowiązującym prawie, możesz poprosić o kopię danych
osobowych, które posiadamy i możesz poprosić o wszystkich odbiorców informacji, o cel
przetwarzania, poprosić o poprawienie nieprawidłowych informacji i zażądać zablokowania,
usunięcie i przenoszenie takich informacji przez skontaktowanie się z nami pod adresem
biuro@missmalopolski.pl. Możemy zażądać, abyś udowodnił swoją tożsamość z zatwierdzoną
identyfikacją, jeśli poprosisz o te informacje. Wszelkie prośby o dostęp mogą podlegać opłacie
za podanie danych osobowych, które posiadamy o Tobie.
Masz prawo do żądania od nas zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych.
Możesz wykonać swoje prawo, aby zapobiec takiemu przetwarzaniu, zaznaczając określone
pola na formularzach, których używamy do zbierania Twoich danych, lub klikając „anuluj
subskrypcję” na otrzymanych e-mailach lub zmieniając ustawienia na urządzeniu. Możesz
również skorzystać z prawa w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem
biuro@missmalopolski.pl.
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak to konieczne, aby zapewnić Ci
usługi, o które prosisz. Zachowamy i wykorzystamy Twoje dane osobowe, aby spełnić nasze
prawne zobowiązania, rozwiązać spory i egzekwować nasze umowy.
TWOJE WYBORY
Możesz mieć możliwość otrzymywania od nas pewnych wiadomości związanych z Witryną.
Jeśli podasz nam swój adres e-mail w celu uzyskania komunikacji, możesz zrezygnować w
dowolnym momencie, korzystając z linków do wypisania się na dole naszych e-maili. Niektóre
przeglądarki obsługują funkcję „Nie śledź”, która ma być sygnałem dla stron internetowych,
których nie chcesz śledzić na różnych odwiedzanych witrynach. Niektóre zobowiązania
prawne wymagają, abyśmy ujawnili, w jaki sposób strony internetowe, na których działamy,
reagują na sygnały. Witryna aktualnie nie zmienia sposobu działania w oparciu o wykrywanie
sygnału “nie śledź” lub podobnego.
Należy pamiętać, że nie możemy kontrolować, w jaki sposób strony trzecie lub usługi online
odwiedzane za pośrednictwem witryny odpowiadają na sygnały “nie śledź”. Sprawdź polityki
ochrony prywatności tych właśnie podmiotów, aby uzyskać stosowne informacje.
BEZPIECZEŃSTWO
Wprowadziliśmy komercyjnie uzasadnione techniczne i organizacyjne procedury i środki
mające na celu zabezpieczenie Twoich danych osobowych przed przypadkową utratą i
nieautoryzowanym dostępem, użyciem, zmianą lub ujawnieniem. Internet jest jednak
systemem otwartym i nie możemy i nie gwarantujemy ani nie gwarantujemy bezpieczeństwa
jakichkolwiek informacji przesyłanych w naszej Witrynie lub za jej pośrednictwem lub w inny
sposób prowadzonej przez nas.
LINKI DO STRON INTERNETOWYCH STRON TRZECICH
Nasza strona internetowa, biuletyny, aktualizacje pocztą e-mail i inne wiadomości mogą od
czasu do czasu zawierać linki do i ze stron internetowych innych osób, w tym naszych sieci
partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. Jeśli podasz link do
którejkolwiek z tych witryn, pamiętaj, że te witryny mają własne zasady dotyczące prywatności
i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich politykę prywatności.

ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI
Wszelkie aktualizacje lub zmiany, które wprowadzamy w naszej Polityce prywatności, będą
publikowane na tej stronie. Proszę często sprawdzać, aby zobaczyć aktualizacje lub zmiany w
naszej Polityce prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na te aktualizacje lub zmiany, nie
kontynuuj korzystania z Witryny.
KONTAKT
Pytania, uwagi i wnioski dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres
biuro@missmalopolski.pl

