POLITYKA PRYWATNOŚCI
ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
IPMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („IPMS”) dokłada wszelkich starań by chronić Państwa
dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i szanować Państwa prywatność.
Niniejszy dokument (łącznie z „Regulaminem”) ustala zasady, według których przetwarza wszelkie dane
osobowe przekazane przez Państwa lub zebrane przez IMPS. Zakreśla on także wszelkie obowiązki
przetwarzania Państwa danych osobowych podczas korzystania z Usługi dostępu do oprogramowania
Inpro Badania („Oprogramowanie”).
I.

Zakres przetwarzanych danych

Usługi świadczone przez IPMS przeznaczone są dla podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą.

W celu subskrypcji usługi newslettera niezbędne będzie podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.
W przypadku decyzji o wykupieniu dostępu do Oprogramowania zostaną Państwo poproszeni o podanie
wybranych informacji o Państwa firmie:
1. nazwa firmy,
2. numer NIP,
3. numer REGON,
4. numer KRS,
5. dokładny adres siedziby,
6. adres e-mail,
oraz danych osobowych:
7. imię i nazwisko,
8. adres e-mail,
9. numer telefonu.
Możemy także zbierać informacje o Państwu z korespondencji e-mail, którą Państwo z nami prowadzą
lub z informacji przesyłanych na naszą stronę. Zobowiązujemy się do wykorzystania tych informacji
zgodnie z postanowieniami zawartymi w tym dokumencie.
Podczas korzystania przez Państwa z usług, automatycznie zbierane są dane dotyczące każdej
Państwa wizyty, tj. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki. Dane zbierane automatycznie mogą

zostać użyte m.in. do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej w celu
usprawnienia procesu świadczenia usług.
Zbieramy także dane dotyczące korzystania z oferowanych przez niego usług, w tym informacje
dotyczące adresów IP na podstawie analizy „logów dostępowych”. Zebrane w ten sposób informacje
wykorzystywane są wyłącznie w celach statystycznych i związanych z administrowaniem serwerów
IPMS. IPMS informuje, że zgodnie z przepisem art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną jest obowiązany do udzielania informacji o ww. danych.
II.

Sposób wykorzystywania danych

IMPS przechowuje i przetwarza Państwa dane osobowe w sposób oraz w celach wskazanych w
niniejszym Regulaminie, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy
oraz z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
W przypadku wykupienia dostępu do Oprogramowania, podane przez Państwa dane zostaną
wykorzystane do realizacji usług oraz zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także
umożliwienia korzystania z usług. Państwa dane osobowe będą ponadto wykorzystywane przez IPMS
w celu administrowania stroną internetową www.ipms.pl oraz oprogramowaniem, a także w celach
księgowych, tj. w szczególności przetworzenia i obsługi płatności oraz właściwego wystawiania faktur.
Dane przetwarzane są także w innych przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów IPMS jako administratora danych oraz w celach, na które wyrażą Państwo
zgodę (w szczególności do celów marketingowo – promocyjnych). Zgoda na przetwarzanie danych
przez IPMS może dotyczyć również przesyłania Państwu informacji handlowej (w rozumieniu ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tj. za
pośrednictwem podanego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail).
Podawanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych
jako niezbędne, uniemożliwia zawarcie umowy o świadczenie usług, co w konsekwencji powoduje brak
możliwości ich świadczenia przez IPMS.
W przypadku subskrypcji na usługę newslettera, dane podane w formularzu rejestracyjnym będą
wykorzystywane przez nas wyłącznie w celu wysyłki niewslettera.
Nie będziemy udostępniali lub sprzedawali Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, z tym
wyjątkiem, że wszystkie dane osobowe są przechowywane na serwerach wydzierżawionych od
nazwa.pl S.A., znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Państwa dane osobowe mogą jednak zostać przez nas ujawnione na żądanie uprawnionych organów
państwowych, np. prokuratury, policji lub pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych
Osobowych.
III.

W jaki sposób będziemy się z Państwem kontaktować

W czasie korzystania z usług Kancelaria możemy się z Państwem skontaktować mailowo bądź
telefonicznie w celach związanych z realizacją umowy oraz świadczeniem usług na Państwa rzecz.
IV.

Zmiana danych i ich usunięcie

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do
żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych oraz ich usunięcia.
W celu poinformowania nas o zmianie Państwa danych osobowych lub chęci usunięcia ich z naszej
bazy kontaktów należy przesłać takie informacje na adres e-mail: kontakt@ipms.pl lub powiadomić nas
o tym telefonicznie pod numerem +48 61 22 23 997.
W przypadku danych zbieranych automatycznie nie jest możliwa ich zmiana lub usunięcie.
V.

Pliki ciasteczka (ang. „cookies”)

1. Ciasteczka (cookies”) to niewielkie pliki danych informatycznych, w szczególności pliki tekstowe,
przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron
internetowych (np. typu przeglądarki internetowe). Pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie
i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do Państwa preferencji. Ciasteczka nie
zawierają danych osobowych ani nie są używane do ich przekazywania.

2. Pliki „cookies” są przez nas używane przez IMPS w celu przechowywania informacji o sesji oraz
zapewnienia jej ciągłości po logowaniu, w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu
dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki cookies przechowują
informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, informacje o odsyłaczu, informacje o
preferencjach użytkownika, informacje do automatycznego logowania oraz losowe dane dotyczące
identyfikatorów sesji.

3. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza
umieszczanie plików „cookies”. Mogą jednak Państwo w dowolnym czasie zmienić ustawienia

przeglądarki internetowej dotyczące plików „cookies” tak, aby nie akceptowała plików cookies lub
informowała o ich przesyłaniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
"cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Należy jednak
pamiętać, że nieakceptowanie plików "cookies", może uniemożliwić poprawne działanie stron
Internetowych.
VI.

Zabezpieczenie danych

IPMS podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne w celu Państwa ochrony danych osobowych
oraz danych wprowadzanych do Oprogramowania przed ingerencją osób trzecich w Państwa
prywatność.

Państwa dane przechowywane są w chmurze obliczeniowej Microsoft Azure. Więcej informacji
dostępnych jest w polityce prywatności firmy Microsoft.
Komunikacja między Państwa komputerami a naszym serwerem, w czasie gdy zbieramy Państwa dane
osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Metoda ta polega na
kodowaniu i dekodowaniu danych pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerem. SSL szyfruje,
uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. W chwili nawiązania połączenia z bezpieczną witryną
– stosującą protokół SSL – wysyłany jest do Państwa komunikat o bezpiecznym połączeniu oraz pojawia
się symbol kłódki. Do weryfikacji bezpieczeństwa witryny SSL stosuje się certyfikaty tożsamości
(pozwalają one na sprawdzenie uprawnień serwerów i użytkowników). Dzięki zastosowaniu
szyfrowanego protokołu transmisja danych jest bezpieczna, a możliwość jej odkodowana praktycznie
niemożliwa.
Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

VII.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiana nastąpi
poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na naszej stronie internetowej.
VIII.

Kontakt

Dane podmiotu zbierającego dane (administratorach danych):
IMPS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Marcelińska 62/2
60 – 354 Poznań

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności mogą się Państwo z nami
skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@ipms.pl lub telefonicznie pod numerem +48 61 22 23 997.

