



Polityka prywatności i cookies Privacy and cookies policy

Wprowadzenie Introduction

Niniejszy dokument określa politykę postępowania z 
danymi, które są przetwarzane przez nas w związku z 
funkcjonowaniem witryny internetowej, danych podanych 
nam przez ciebie w formularzach kontaktowych a także 
przekazywanych nam w związku z chęcią korzystania 
przez ciebie z newslettera. 

This document sets out the policy for dealing with data 
that is processed by us in connection with the 
functioning of the website, data provided to us by you in 
the contact forms and also provided to us in connection 
with your request to use the newsletter.

Administrator Danych Osobowych Personal Data Administrator

Administratorem Danych Osobowych które nam 
przekażesz – czyli podmiotem odpowiedzialnym za ich 
prawidłowe wykorzystanie oraz zabezpieczenie – jest: 
Chapter2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Spokojnej 5, 01-044 
Warszawa

The Administrator of Personal Data that you provide to us 
in the meaning of the entity responsible for their proper 
use and security - is: Chapter2 spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością based in Warsaw Spokojna Street 5, 
01-044

Rodzaj danych, jakie zbieramy The type of data we collect

Automatycznie Automatically

Podobnie jak w przypadku wielu witryn, nasze serwery 
mogą w sposób automatyczny zapisywać dane takie, jak 
na przykład adres IP, typ przeglądarki i systemu 
operacyjnego Użytkownika. Mogą one być wykorzystane 
w celu administracji systemu lub statystki i nie służą 
personalnej identyfikacji konkretnego Użytkownika.

As is the case with many websites, our servers can 
automatically save data such as your IP address, browser 
type and operating system. They can be used for system 
administration or statistics and are not used to 
personally identify a specific User.

Podczas wysyłania formularza kontaktowego When submitting the contact form

Podczas odwiedzin na naszej witrynie Użytkownik ma 
możliwość skorzystania z formularzy kontaktowych. Ich 
użycie jest dobrowolne, jednak konieczne jeśli chcesz 
nawiązać z nami bliższy kontakt, uzyskać bardziej 
szczegółowe informacje lub po prostu zapytać o coś co 
wzbudziło twoje zainteresowanie. Jeśli nie przekażesz 
nam swoich danych po prostu nie będziemy mogli się z 
tobą skontaktować. 

W powyższym celu będziemy cię prosić o uzupełnienia 
pól przeznaczonych na: 

• imię i nazwisko 

• nazwę podmiotu który reprezentujesz (firmy) 

• określenie twojego stanowiska w firmie  

• służbowy adres email 

Będziemy cię również prosić o przekazanie informacji o 
numerze twojego telefonu. Jego podanie nie jest w 
żadnym razie konieczne – żaden problem jeśli nie chcesz 
się z nami podzielić tą informacją. Jeśli jednak 
zdecydujesz się obdarzyć nas zaufaniem i podzielisz się 
nim z nami, to obiecujemy zaufania twojego nie zawieść. 
Zapewniamy, iż numer telefonu, jak i każdą inną 
informację przekazaną nam przez ciebie zachowamy w 
poufności. Przekazując nam swoje dane (w tym numer 
telefonu) wyrażasz zgodę na to, abyśmy mogli 
skontaktować się z tobą w przyszłości w celach 
marketingowych związanych z funkcjonowaniem 
projektu Sustainable Brands.

When visiting our website, the User may use contact 
forms. Their use is voluntary, but necessary if you want to 
get in touch with us, obtain more detailed information or 
simply ask about something that aroused your interest. If 
you do not provide us with your data, we will simply not 
be able to contact you. 

For the above purpose, we will ask you to complete the 
fields intended for: 

• first and last name 

• the name of the entity you represent (company) 

• definition of your position in the company 

• work email address 

We will also ask you to provide information about your 
telephone number. Its application is by no means 
necessary - no problem if you do not want to share this 
information with us. However, if you choose to place your 
trust in us and share it with us, we promise not to 
disappoint your trust. We assure you that the telephone 
number and any other information you provide to us will 
be kept confidential. By providing us with your data 
(including your telephone number), you consent to us 
being able to contact you in the future for marketing 
purposes related to the operation of the Sustainable 
Brands project.
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Podczas zapisu do newslettera When subscribing to the newsletter

Jeśli chcesz jedynie zapisać się naszego newslettera, 
wówczas wystarczające jest jeśli przekażesz nam adres 
email, na który chcesz newsletter otrzymywać. 

If you only want to subscribe to our newsletter, it is 
sufficient if you provide us with the email address to 
which you want to receive the newsletter.

Podstawa prawna przetwarzania danych Legal basis for data processing

Przepisy obowiązującego prawa wymagają od nas, 
abyśmy poinformowali cię o podstawie prawnej, w 
oparciu o którą prosimy cię o przekazanie danych 
osobowych – czyli o podstawie przetwarzania danych 
osobowych. 

Jak widzisz, przekazanie przez ciebie danych osobowych 
ma charakter dobrowolny lecz konieczne jest, abyśmy 
mogli nawiązać z tobą kontakt, udzielić odpowiedzi na 
pytania lub przesłać newsletter. W tym zakresie dane 
osobowe, które nam przekażesz będą przetwarzane na 
podstawie art. 6 ust 1 lit b 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 (zwanego najczęściej po prostu 
RODO). 

Dane osobowe, które nam przekażesz, będą także 
wykorzystywane w celach marketingowych projektu 
Sustainable Brands. Ponieważ przekazanie nam danych 
osobowych ma charakter dobrowolnej zgody z twojej 
strony, to drugą z podstaw przetwarzania przez nas 
danych osobowych będzie art. 6 ust 1 lit a RODO.

The provisions of applicable law require us to inform you 
of the legal basis on which we ask you to provide your 
personal data - i.e. the basis for the processing of 
personal data.  

As you can see, the provision of your personal data is 
voluntary, but it is necessary for us to contact you, 
answer your questions or send you a newsletter. In this 
regard, the personal data you provide to us will be 
processed on the basis of art. 6 (1) (b) of Regulation (EU) 
2016/679 of the European Parliament and of the Council 
of 27 April 2016 on the protection of individuals with 
regard to the processing of personal data and on the free 
movement of such data, and repealing Directive 95/46 / 
EC (hereinafter referred to as usually simply GDPR). 

The personal information you provide to us will also be 
used for the marketing purposes of the Sustainable 
Brands project. Since the provision of personal data to us 
is a voluntary consent on your part, the second basis for 
the processing of personal data by us will be art. 6 (1) (a) 
of the GDPR.

W jaki sposób wykorzystujemy dane How we use your data

Dane, o których mowa powyżej, będą wykorzystywane 
przez nas w następujący sposób: 

• dane gromadzone automatycznie – będą 
wykorzystywane wyłącznie w celach 
statystycznych dotyczących ruchu na naszej 
witrynie  

• dane przekazane nam w następstwie wypełnienia 
formularza będą wykorzystywane  w celu 
odpowiedzi na twoje zapytanie, a także w celu 
realizacji działań marketingowych związanych z 
funkcjonowaniem projektu Sustainable Brands 

Jeszcze raz zapewniamy cię, iż żadne ze wspomnianych 
powyżej danych nie będą przekazywane podmiotom 
trzecim. Zobowiązujemy się stosować odpowiednie 
środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i 
organizacyjne, aby chronić powierzone nam przez ciebie 
dane osobowe. Nie będziemy także wykorzystywać 
danych osobowych nam przekazanych do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w 
oparciu o profilowanie).

The data referred to above will be used by us in the 
following way: 

• data collected automatically - will be used only 
for statistical purposes regarding traffic on our 
website                             

• the data provided to us as a result of completing 
the form will be used to respond to your inquiry, 
as well as to implement marketing activities 
related to the operation of the Sustainable 
Brands project 

We assure you once again that none of the above-
mentioned data will be transferred to third parties. We 
undertake to apply appropriate security measures, both 
technical and organizational, to protect the personal data 
entrusted to us by you. We will also not use personal data 
provided to us for automated decision-making (including 
based on profiling). 
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W jaki sposób kontaktujemy się z Użytkownikiem How we contact the User

Kontakt z naszej strony z wykorzystaniem przekazanych 
nam danych może mieć miejsce w dwóch przypadkach: 

• gdy otrzymamy od Użytkownika zapytanie przez 
formularz kontaktowy i kontakt będzie miał 
wówczas na celu doprecyzowanie szczegółów 
zapytania lub odpowiedź na nie 

• w celu marketingowym związanym z 
funkcjonowaniem projektu Sustainable Brands

Contact from our side with the use of the data provided to 
us may take place in two cases: 

• when we receive an inquiry from the User via the 
contact form and the contact will then be aimed 
at clarifying the details of the inquiry or 
answering it 

• for marketing purposes related to the operation 
of the Sustainable Brands project

W jaki sposób można zmieniać lub usuwać dane How you can change or delete data

Użytkownik ma możliwość zweryfikowania, czy jesteśmy 
w posiadaniu jego danych, przesłanych wcześniej i 
ewentualnej ich zmiany lub usunięcia.  

W tym celu należy wysłać zapytanie pod adres e-mail: 
info@sustainablebrands.pl

The user has the option of verifying whether we are in 
possession of his data, previously sent, and possibly 
changing or deleting it. 

For this purpose, please send an inquiry to the following 
e-mail address: info@sustainablebrands.pl

Jak długo będziemy przechowywać twoje dane 
osobowe How long will we keep your personal data

Przekazane nam przez Was dane osobowe 
przechowywać i przetwarzać będziemy nie dłużej niż 
przez okres 2 lat od chwili wyrażenia przez Was zgody na 
ich przetwarzanie. 

The personal data provided to us by you will be stored 
and processed for no longer than 2 years from the time 
you consent to their processing.

Pliki cookies Cookies

Czym są pliki „cookies”? What are cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane 
informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które 
przechowywane są w urządzeniu Użytkownika i 
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych, 
w tym naszej. Cookies zawierają anonimowe dane 
statystyczne, nie osobowe.

Cookie files (so-called "cookies") are IT data (in particular 
text files) that are stored on the User's device and are 
intended for the use of websites, including ours. Cookies 
contain anonymous statistical data, not personal.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu: We use cookies to:

• administracji systemu 

• pozyskiwania anonimowych danych 
dotyczących sposobu, w jaki Użytkownik 
korzysta z serwisu 

• ułatwienia Użytkownikowi poruszania się po 
stronach serwisu i korzystania z niego 

• zapewnienia standardów bezpieczeństwa 

• w celach statystycznych, dotyczących ruchu na 
naszej witrynie 

Zebrane dane nie służą personalnej identyfikacji 
konkretnego Użytkownika.

• system administration 

• obtaining anonymous data on the manner in 
which the User uses the website 

• make it easier for the User to navigate and use 
the website 

• ensuring safety standards 

• for statistical purposes regarding traffic on our 
website 

The collected data is not used to personally identify a 
specific User.
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Rodzaje plików cookies Types of cookies

Nasze serwery mogą w sposób automatyczny zapisywać 
takie dane jak: 

• adres IP 

• typ przeglądarki i systemu operacyjnego 
Użytkownika 

• preferencje wersji językowej, z jakiej Użytkownik 
korzysta podczas wizyty  

• informacja o zapoznaniu się z informacją o 
plikach cookies 

Pliki cookies dostosowują zawartość stron internetowych 
serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie 
Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te 
pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego 
wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by 
nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana 
pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika. 
Pozwalają również wyświetlić stronę internetową, 
dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika. 

Pliki cookies tworzą statystyki, dzięki którym 
Administrator wie, które treści cieszą się największym 
zainteresowaniem. Pozwala to na ciągłe ulepszanie 
strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała 
osobom odwiedzającym stronę.

Our servers can automatically save data such as:                    

• IP address 

• the type of the User's browser and operating 
system 

• preferences of the language version used by the 
User during the visit 

• information about reading the information about 
cookies 

Cookies adapt the content of the website pages to the 
User. They optimize the User's navigation on the website, 
in particular, these files allow to recognize the device by 
which the website is displayed and to set its parameters 
so that the navigation does not cause problems and is 
optimized in terms of the User's individual needs. They 
also allow you to display the website, tailored to the 
individual needs of the User. 

Cookies create statistics thanks to which the 
Administrator knows which content enjoys the greatest 
interest. This allows for the continuous improvement of 
the website and the content structure that will suit the 
visitors of the website. 

Wyłączenie plików cookies Disabling cookies

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na 
włączenie bądź wyłączenie mechanizmu cookies 
(domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli 
Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może 
zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. 
Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących 
cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są 
w menu Pomocy przeglądarek.

All modern browsers allow you to enable or disable the 
cookie mechanism (usually it is turned on by default). If 
the User does not want to receive cookies, he may 
change the settings of his web browser. Information on 
changing cookie settings in individual browsers is 
available in the Help menu of the browsers.

  z  4 4


