
Polityka Prywatności Straterise 

 

Celem tego dokumentu jest przedstawienie, na jakich zasadach przetwarzamy 

dane osobowe oraz wykorzystujemy pliki cookies w związku z korzystaniem ze 

strony internetowej https://straterise.pl/ (dalej: Strony Straterise). 

Administratorem danych osobowych jest JDC Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w 

Sopocie przy ulicy Podjazd 1/2, kod pocztowy 81-805, NIP 5851498209,  

KRS 0000984029. 

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z Polityką Prywatności prosimy kierować 

na adres e-mail kontakt@straterise.pl .  

 

Polityka prywatności 

1. Administratorem danych osobowych jest JDC Consulting Sp. z o.o. z siedzibą 

w Sopocie przy ulicy Podjazd 1/2, kod pocztowy 81-805, NIP 5851498209,  

KRS 0000984029. 

 

2. Dane osobowe gromadzone przez Administratora to dane mające na celu: 

- kontakt niezbędny do realizacji zamówienia usługi, 

- archiwizację wiadomości na skrzynce e-mailowej. 

 

3. RODO daje Tobie następujące prawa: 

- prawo dostępu do danych osobowych;  

- prawo do sprostowania danych osobowych;  

- prawo do usunięcia danych osobowych;  

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

- prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych;   

- prawo do przenoszenia danych;  

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;  

- prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli 

określony cel przetwarzania jej wymagał. 

https://straterise.pl/
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Wszystkie prawa są przestrzegane zgodnie z zasadami art. 16-21 RODO. W 

razie jakichkolwiek pytań lub wniosków związanych z przetwarzaniem 

danych pisz śmiało na adres kontakt@straterise.pl .  

4. Podejmujemy wszelkie środki, aby Twoje dane osobowe pozostały poufne. 

Dane gromadzone i przechowywane są zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

5. Nasi podwykonawcy mogą przetwarzać Twoje dane. W zależności od celu 

przetwarzania Twoje dane osobowe powierzamy: 

 

Meta Platforms Inc. – w celach wykorzystania narzędzi remarketingowych 

 

Google LLC – w celach analityki internetowej, remarketingu oraz 

przechowywania materiałów elektronicznych na narzędziach Google, w tym 

Google Drive 

 

Asana Inc. – w celach przetwarzania wiadomości i zarządzania nimi 

 

Cyber_Folks S.A. – w celach przechowywania danych na serwerze, w tym 

wiadomości na skrzynkach pocztowych 

 

GetResponse Sp. z o.o. – w celach wysyłania newslettera do osób, które 

wyraziły na to zgodę 

 

BrainSHARE IT sp. z o.o. – w celach wystawiania faktur w systemie Saldeo 

Wszystkie podmioty, którym powierzamy Twoje dane osobowe i ich 

przetwarzanie gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i 

bezpieczeństwa tych danych wymaganych przez przepisy prawa. Ze względu 

na korzystanie z usług Google, Facebook oraz systemu Asana, Twoje dane 

mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 

(USA), ponieważ przechowywane są na amerykańskich serwerach. 

Przedsiębiorstwa te należą jednak do programu Privacy Shield i zobowiązują 

się do ochrony powierzonych danych zgodnie z europejskim prawem w tym 

zakresie. 
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6. Dane osobowe wykorzystywane są w celach: 

 

Kontaktu 

 

Kontaktując się z nami przekazujesz nam dane osobowe (adres e-mail, 

numer telefonu, imię i nazwisko, nazwę firmy) w celach kontaktu. 

Archiwizujemy także wiadomości, które przychodzą na nasze skrzynki e-

mailowe. Masz oczywiście prawo domagać się jej usunięcia, chyba że jest 

ona nam potrzebna ze względu na nadrzędny interes (np. ochronę przed 

potencjalnymi roszczeniami). 

 

Technologii śledzących 

Strona Straterise wykorzystuje pliki cookies. Podczas pierwszej wizyty na 

stronie wyświetli się Tobie informacja na temat stosowania plików cookies. 

Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia albo usunąć te pliki po 

opuszczeniu strony. 

Pliki cookies wykorzystujemy w narzędziach: 

Google Analytics – wykorzystujemy pliki cookies do analityki i optymalizacja 

działania naszej strony. Zbieramy też pliki cookies pod kątem kierowania 

reklam remarketingowych w systemie Google. 

 

Facebook Pixel – wykorzystujemy pliki cookies do kierowania reklam 

remarketingowych na portalach Facebook oraz Instagram. 

 

Google Tag Manager – wykorzystujemy do implementacji Google Analytics 

oraz Facebook Pixel. 

 


