POLITYKA PRYWATNOŚCI
APLIKACJI NAJLEPSZA FIRMA
z dnia 06.05.2021
1. Kim jesteśmy
Administratorem (czyli podmiotem, który przetwarza Twoje dane osobowe) Twoich danych
osobowych jest Activ-Net Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, przy ul. Begonii 6 (kod pocztowy:
43-100), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000491756. Email: bok@najlepsza-firma.pl, tel.: 788 311 355.
2. Inspektor Ochrony Danych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, który sprawuje nadzór nad prawidłowym
przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych
możesz się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail:
kancelaria@masterlegal.pl, telefonicznie pod numerem: (32) 322-37-66 lub pisząc na adres:
ul. Bielska 49, 43-190 Mikołów.
3. W jakich celach będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu umożliwienia Ci korzystania z aplikacji
Najlepsza Firma w Mieście (dalej jako „Aplikacja”), w tym w celu:
a) kontaktowania się z Tobą żeby przekazać Ci informacje handlowe pozostałych
użytkowników Aplikacji,
b) wypłaty premii Cashback zgodnie z Regulaminem korzystania z Aplikacji, z którym
możesz się zapoznać na www.naljepsza-firma.pl/aplikacja
a ponadto,
c) w celu ustalenia i/lub dochodzenia roszczeń, jak również wypełniania przez nas
obowiązków publicznoprawnych, w szczególności podatkowych, związanych z
działaniem Aplikacji.
4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach określonych powyżej
(punkt 3) jest
a) Twoja zgoda na ich przetwarzanie wyrażona zanim rozpoczniesz korzystanie z
Aplikacji i po zapoznaniu się z niniejszą informacją. Zgody możesz udzielić poprzez
zaznaczenie opcji „Zgadzam się” znajdującej się poniżej. Wyrażenie przez Ciebie
zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla
prawidłowego korzystania z Aplikacji (to znaczy, że jeżeli nie zgodzisz się na
przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, korzystanie z Aplikacji będzie
niemożliwe). Po wyrażeniu zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać, przy czym
będzie to jednoznaczne z rezygnacją z korzystania z Aplikacji. Informujemy
jednocześnie, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na prawidłowość przetwarzania
Twoich danych osobowych do czasu jej cofnięcia oraz nie ma wpływu na dalsze
przetwarzanie danych na podstawie opisanej w punkcie b poniżej;
b) realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, obejmującego ustalenie i/lub
dochodzenie od Ciebie roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa (np.
jeżeli nie przestrzegałeś Regulaminu, w wyniku czego ponieśliśmy straty finansowe)
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oraz realizacja naszych publicznoprawnych obowiązków w tym zobowiązań
podatkowych nałożonych na nas i/lub naszych kontrahentów przez odrębne przepisy
prawne (np. w związku z realizacją wypłat cashbacku, który podlega opodatkowaniu).
5. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe
Nie przechowujemy Twoich danych dłużej niż to konieczne. Zasadniczo Twoje dane osobowe
nie będą przechowywane dłużej niż do dnia likwidacji Twojego konta w Aplikacji. Dłuższy okres
przechowywania Twoich danych osobowych może wynikać z przepisów dotyczących
przedawnienia i dochodzenia przysługujących nam roszczeń i/lub zobowiązań podatkowych.
Na dzień udzielenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych zakładamy, że
nie będziemy przechowywać Twoich danych dłużej niż przez okres 6 lat licząc od dnia
likwidacji Twojego Konta Klienta.
6. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych
Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni przez nas
pracownicy i współpracownicy. W uzasadnionych sytuacjach (np. dochodzenie roszczeń,
obliczenie należnego podatku, wypłata Cashbacku) Twoje dane osobowe mogą być przez nas
ujawnione innym odbiorcom takim jak doradcy podatkowi, kancelarie prawne oraz podmioty
współpracujące z nami w celu realizacji usług umożliwiających Ci korzystanie z Aplikacji.
7. Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza EOG
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym.
8. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz
prawo ich sprostowania bądź uzupełnienia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia
danych. Ponadto, w przypadkach przewidzianych prawem, możesz wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania, a także żądać usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich
przetwarzania.
9. Co możesz zrobić, jeśli uważasz, że nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane
osobowe
Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. W razie przetwarzania danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi, jednak jeżeli uważasz, że
przetwarzamy Twoje dane osobowe nieprawidłowo, zachęcamy żebyś w pierwszej kolejności
skontaktował się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych.
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