Polityka Prywatności i plików cookies
§ 1. Wstęp
EasIT Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Jana z Kolna 35, 81-859 Sopot, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000322869 (zwana dalej EasIT) dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe
Użytkowników swoich serwisów. Niniejszy dokument stanowi opis działań podjętych przez EasIT
w celu zapewnienia kompleksowej ochrony danych osobowych i transakcyjnych. Użytkownik
korzystający z wybranego serwisu, wspieranego przez System EasIT, jednocześnie akceptuje
zapisy zawarte w Polityce prywatności.

§ 2. Definicje
1. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to
osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie
identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji,
identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby
fizycznej.
2. Administrator Platformy Ubezpieczeniowej (zwanej dalej także Systemem) – EasIT Sp. z
o.o.
3. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, która skutecznie założy Konto w systemie, poprzez
uzyskanie Loginu i Hasła pozwalającego zalogować się na Konto (rejestracja w systemie).
Użytkownik poprzez akceptację Regulaminu i stanowiącej jego załącznik Polityki
Prywatności korzysta z usług oferowanych przez System.
4. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie
i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie
Użytkownika Systemu, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są
transmitowane za pośrednictwem sieci publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 21 lipca
2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. 2014 r., poz. 243 ze zm., dalej u.p.t.).
5. Platforma Ubezpieczeniowa – transakcyjny system internetowy (dalej System), służący do
prezentacji, porównania i zakupu produktów, w tym usług ubezpieczeniowych (zwany dalej
Systemem).
6. Serwis – wspierana przez System i zlokalizowana na wyodrębnionej domenie internetowej
oferta dedykowanych produktów, które są dostępne jedynie dla uprawnionych
Użytkowników.
7. Uprawniony Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna przynależąca do grupy dla której
dedykowana jest oferta danych produktów np. pracownik nazwanego zakładu, członek
Stowarzyszenia, Izby, franczyzobiorca, Użytkownik określonej usługi masowej lub inna
osoba zdefiniowana w Serwisie.
8. Adres IP – indywidualny, unikalny numer, który posiada każdy komputer podłączony do
Internetu. Adres IP może być na stałe związany z danym komputerem lub przydzielony mu
na dane połączenie.

§ 3. Ochrona danych osobowych
1. Użytkownik podaje swoje Dane osobowe na zasadzie dobrowolności. Udostępnienie
niektórych z tych danych jest wymagane ze względu na specyfikę usług świadczonych za
pośrednictwem Systemu oraz konieczność wykonania usługi na odpowiednim,
satysfakcjonującym poziomie.
2. Użytkownik korzystając z Systemu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora
Systemu swoich Danych osobowych o jakich mowa w art. 18 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm. dalej u.ś.u.d.e.),
zarówno tych, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usług drogą
elektroniczną, jak i tych ujawnionych wedle uznania Użytkownika. Na zasadach
przewidzianych przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Użytkownik ma
prawo do prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ponadto ma prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
3. Żądanie usunięcia danych osobowych nie jest prawem bezwzględnym i będzie
rozpatrywane przez administratora danych w związku z ewentualną możliwością
dochodzenia roszczeń przez obie strony stosunku prawnego. Usunięcie danych osobowych
pociąga za sobą uniemożliwienie korzystania z usług serwisów.
4. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania,
ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego.
5. Zakres przetwarzanych danych osobowych będzie obejmował katalog danych osobowych
wskazany w art. 18 ust. 1 uśde oraz zakres niewskazany w tym przepisie, lecz z uwagi na cel
realizacji umowy zakres przetwarzanych danych może być szerszy.
6. Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z zasadą minimalizmu
przetwarzania danych osobowych, czyli tylko te, które są niezbędne do prawidłowego
świadczenia usługi.

§ 4. Zakres udostępniania Danych osobowych o
Użytkownikach
1. Administrator Systemu udostępnia dane osobowe innym podmiotom w związku z
działaniami niezbędnymi do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów
teleinformatycznych a także prawidłowego wykonania zawartych za pośrednictwem
Systemu umów .
2. Jednocześnie Administrator Systemu zastrzega sobie możliwość przekazywania ogólnych,
zbiorczych opracowań statystycznych oraz wszelkich informacji niepozwalających na
bezpośrednią identyfikację poszczególnych Użytkowników podmiotom współpracującym z
EasIT.

§ 5. Informacje gromadzone w Systemie
1. Administrator Systemu zbiera informacje o Użytkownikach z następujących źródeł:

1. Cookies - Administrator Systemu wykorzystuje Cookies. Dzięki temu Administrator
uzyskuje podstawowe informacje o tym, jak często Użytkownik odwiedza serwisy,
jakie jego elementy najbardziej Użytkownika interesują. Informacje te
Administrator wykorzystuje jedynie w celu tworzenia statystyk dotyczących
odpowiedzialności oraz optymalizacji względem potrzeb Użytkowników.
Użytkownik ma prawo do odmowy zapisywania plików Cookies na swoim
komputerze poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej.
2. Adres IP – W danych o Użytkowniku przechowywanych w Systemie nie są
przechowywane Adresy IP, z których nastąpiło połączenie. Adresy IP występują
jedynie w logach systemowych. Uzyskane informacje wykorzystywane są w celach
ze względu na bezpieczeństwo Użytkowników oraz dla celów statystycznych.
3. Adresy mailowe pochodzące z korespondencji z Administratorem SystemuUżytkownicy mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z
upoważnionymi do obsługi Systemu przedstawicielami Administratora, poprzez
dostępne adresy korespondencyjne. Administrator przechowuje korespondencję ze
swoimi Użytkownikami dla celów statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej
reakcji na pojawiające się zapytania. Administrator Systemu gwarantuje, że adresy
w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z
Użytkownikiem w celu innym niż przez niego określony. Ewentualna komunikacja w
innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Użytkownika.
4. Podmioty zewnętrzne - Administrator Systemu nie zbiera Danych osobowych od
podmiotów trzecich. Administrator nie wysyła masowej korespondencji
niezamówionej, a w szczególności treści o charakterze reklamowym bez zgody
Użytkowników z zastrzeżeniem danych ujętych w klauzuli informacyjnej

§ 6. Zabezpieczenia
1. System jest zaopatrzony w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych
pozostających pod kontrolą EasIT przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy
modyfikacją.
2. Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników zostały w restrykcyjny sposób
ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp
do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych
pracowników/podwykonawców EasIT zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.
3. Formularze wypełniane przez Użytkownika w trakcie wprowadzania danych w Systemie a
także sam proces autoryzacji (logowania) do zasobów EasIT realizowany jest za pomocą
bezpiecznego protokołu SSL oraz procedur, które istotnie zwiększają ochronę transmisji
danych w sieci Internet oraz ograniczają dostęp osób nieuprawnionych.

§ 7. Pliki cookies
1. Informacje ogólne:
1. EasIT Sp. z .o.o. informuje, że w ramach stron WWW wykorzystuje pliki cookies.
2. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który
odwiedza Użytkownik, do urządzenia Użytkownika.
3. Pliki cookies wykorzystywane na stronach WWW EasIT nie przechowują żadnych
danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.

4. EasIT wykorzystuje pliki cookies w celach utrzymania sesji Użytkownika oraz analiz
zachowań Użytkowników w serwisach w celu ich optymalizacji.
2. W celu utrzymania sesji Użytkownika wykorzystywane jest tylko cookie sesyjne zawierające
identyfikator sesji i wygasa z końcem sesji przeglądarki.
3. Wykorzystywanie plików cookies w celu o którym mowa w ust.1, jest dozwolone pod
warunkiem, że Użytkownik wyrazi zgodę na takie wykorzystywanie plików cookies.
4. Użytkownik może wyrazić niniejszą zgodę za pomocą ustawień oprogramowania
wykorzystywanego przez niego do korzystania ze stron WWW EasIT.
5. Użytkownik może nie wyrazić zgody lub ją cofnąć w każdym czasie za pomocą zmiany
odpowiednich ustawień oprogramowania wykorzystywanego przez niego.
6. Ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii
mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Systemie.
7. Zgodnie z u.p.t. za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się
skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze
Użytkownika.
8. Serwisy EasIT mogą zawierać odnośniki do innych stron WWW. EasIT nie ponosi
odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
Zaleca się, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
9. Zarządzanie plikami cookies - szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z
poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:
1. Internet Explorer - support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
2. Mozilla Firefox - support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
3. Chrome - support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
4. Opera - help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
10. Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in.
pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com oraz w sekcji Pomoc w
menu przeglądarki internetowej.
11. Blokowanie plików cookies w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach
mobilnych - każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego
zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie
internetowej producenta danego urządzenia mobilnego.

§ 8. Wyłączenie odpowiedzialności
Administrator Systemu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji
udostępnianych w serwisach przez jej Użytkowników.

§ 9. Zmiany w Polityce prywatności
Administrator Systemu może wprowadzić modyfikacje w powyższej Polityce prywatności ze
względu m.in. na zmiany przepisów prawa, rozwój Systemu czy zmiany technologiczne.
Modyfikacja nastąpi poprzez natychmiastowe opublikowanie na tej stronie internetowej nowej
wersji Polityki Prywatności, która opatrzona będzie nową datą. Wszelkie istotne zmiany będą w
sposób wyraźny wyróżnione. Korzystając z Systemu po tej dacie Użytkownik akceptuje zmiany w
nowej wersji Polityki prywatności.

§ 10. Kontakt
1. W razie pytań, uwag lub wątpliwości odnośnie sposobu, w jaki EasIT postępuje z danymi
osobowymi, prosimy o kontakt mailowy pod adresem kontakt@easIT.pl.
2. Użytkownik ma prawo powiadomić nas, jeśli:
1. nie chce już otrzymywać od nas wiadomości,
2. chce otrzymać kopię swoich danych osobowych, które znajdują się w naszym
posiadaniu,
3. chce poprawić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące się w
naszej ewidencji,
4. chce zgłosić nienależyte wykorzystanie swoich danych osobowych,
3. W celu ułatwienia odpowiedzi na przesłaną prośbę, EasIT prosi o podanie imienia i nazwiska
oraz szczegółów sprawy.
Polityka obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

