
Polityka prywatności 
 
1. Co to jest RODO? 
GDPR inaczej RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) – Rozporządzenie 
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. 
 
2. Co ma na celu? 
Celem rozporządzenia jest doprowadzenie do pełnej harmonizacji prawa w ramach UE i swobodnego 
przepływu danych osobowych. W założeniu ma pozwolić mieszkańcom Unii Europejskiej na lepszą 
kontrolę ich danych osobowych oraz stanowić modernizację i ujednolicenie przepisów 
umożliwiających firmom ograniczanie biurokracji i korzystanie ze zwiększonego zaufania klientów. 
 
3. Co to są dane osobowe? 
Zgodnie z RODO „dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub 
możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na 
podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące 
lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednego lub większej liczby czynników szczególnie 
powiązanych z fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną 
tożsamością takiej osoby fizycznej. 
 
4. Po co przetwarzane są dane osobowe? 
Organizacja KeySide.eu zbiera dane osobowe w celu obsługi naszych produktów i świadczenia usług, 
przy jednoczesnym poszanowaniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., obowiązującego bezpośrednio od 25 maja 2018 r. (zwanego dalej 
„ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych" lub „RODO"). 
 
5. Kiedy moje dane są przetwarzane? 
Korzystając z usług organizacji KeySide.eu, Użytkownik upoważnia organizacje KeySide.eu do 
przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeżeli Użytkownik 
nie akceptuje warunków niniejszej Polityki Prywatności, powinien powstrzymać się od korzystania z 
projektów, stron internetowych i wszelkich innych produktów i usług internetowych organizacji 
KeySide.eu (zwanych dalej „Usługami"). 
 
6. Kto jest administratorem danych osobowych? 
Administratorem danych osobowych jest organizacja KeySide.eu. 
 
7. Jakie dane osobowe są przetwarzane? 

a) Rejestrując się na forum: forum.keyside.eu. 
• Przetwarzamy Twój adres e-mail. Każdy adres e-mail jest unikalny i umożliwia 

zidentyfikowanie Ciebie jako użytkownika naszego serwisu. 
• Przetwarzamy Twój adres IP. Każdy adres IP jest unikalny i może posłużyć do 

zidentyfikowania użytkownika naszego serwisu, lecz pomaga nam to w wykryciu nadużyć 
serwisu. 

• Przetwarzamy identyfikatory plików cookies. Są one niezbędne do zapisywania danych 
logowania i oznaczania przeczytanych treści. 
 

b) Zapisując się do newsletter’a. 
• Przetwarzamy Twój adres e-mail. Jest on niezbędny do wysyłki ofert marketingowych. 

 
c) Wysyłając aplikacje rekrutacyjną. 

• Przetwarzamy Twój adres e-mail. Jest on niezbędny do weryfikacji podczas procesu 
rekrutacyjnego oraz kontaktu z daną osobą. 

• Przetwarzamy Twoją datę urodzenia. Jest ona niezbędna do weryfikacji podczas procesu 
rekrutacyjnego. 

• Przetwarzamy Twoje imię oraz nazwisko. Są one niezbędne do przeprowadzenia procesu 
rekrutacyjnego. 

  



d) Wysyłając wiadomość kontaktową. 
 Przetwarzamy Twój adres e-mail. Umożliwia on nam odpowiedź na wysłane zapytanie. 
 

 
8. Jakie masz prawo w związku z RODO? 

a) Masz prawo do dostępu: Oznacza to, że możesz skontaktować się z nami za pomocą drogi 
mailowej: office@keyside.eu o udostępnienie swoich danych osobowych które są 
przechowywane na serwerach organizacji. 

 
b) Masz prawo do aktualizacji: Oznacza to, że możesz skontaktować się z nami za pomocą drogi 

mailowej: office@keyside.eu o aktualizację swoich danych osobowych które są 
przechowywane na serwerach organizacji. 

 
c) Masz prawo do usunięcia: Oznacza to, że możesz skontaktować się z nami za pomocą drogi 

mailowej: office@keyside.eu o usunięcie swoich danych osobowych które są przechowywane 
na serwerach organizacji. 

 
d) Masz prawo do przenoszenia: Oznacza to, że możesz skontaktować się z nami za pomocą 

drogi mailowej: office@keyside.eu aby otrzymać swoje dane osobowe w formacie nadającym 
się do odczytu oraz przenieś do innego administratora danych. 

 
e) Masz prawo do sprzeciwu: Oznacza to, że możesz skontaktować się z nami za pomocą drogi 

mailowej: office@keyside.eu aby wycofać udzielone zgody do przetwarzania danych 
przechowywanych na serwerach organizacji. 

 
9. Czy moje dane osobowe są udostępniane osobom trzecim? 
Korzystając z naszym serwisów, możesz być spokojny, gdyż, żadne dane osobowe nie są 
udostępniane osobom trzecim czy firmom w celach marketingowych. 
 
10. Czy moje dane osobowe są bezpiecznie? 

a) Dane osobowe które są przechowywane na serwerach organizacji są szyfrowane specjalnymi 
algorytmami przez co są bezpieczne. 
 

b) RODO wymusza na właścicielach serwisów które przechowują dane osobowe zgłaszanie 
każdego włamania i kradzieży danych osobowych do odpowiedniego organu nadzorczego. 


