POLITYKA PRYWATNOŚCI
I PLIKÓW COOKIES
I. Postanowienie wstępne
§1

Pani Gabriela Rachel-Nowak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą IBC.PL Polska Gabriela RachelNowak, ul. Przemysłowa 1A lok. 17, 63-600 Kępno, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, NIP 619-109-20-38, REGON 300398520, e-mail: biuro@ibc.pl, zwana dalej
„Wykonawcą”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.
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§2

Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie
określone w Regulaminie usług świadczonych drogą elektroniczną przez IBC.pl.
Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem lub
internautę odwiedzającego strony portalu www.ibc.pl, zwanego dalej „Portalem”.

II. Dane osobowe
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§3

Użytkownik w celu korzystania z Usług musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam
podanie określonych danych osobowych.
Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do świadczenia Usług
oraz założenia Konta. Bez podania danych osobowych zawarcie umowy o świadczenie Usługi nie będzie
możliwe.
Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego w celu założenia
Konta lub do zamówień na Usługi, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w
przepisach prawa, a przede wszystkim 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 dalej „RODO”.

§4

Administratorem danych osobowych jest Wykonawca.
Wykonawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu
podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§5

W celu rejestracji Domeny dane osobowe Użytkownika są przekazywane do następujących podmiotów:
a. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – NASK z siedzibą w Warszawie, ul. Wąwozowa 18, 02796 Warszawa,
b. EURid z siedzibą w Woluwelaan 150, 1831 Diegem, Belgium,
c. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - ICANN z siedzibą w Los Angeles, 12025
Waterfront Drive, Suite 300, CA 90094-2536, USA,
d. Consulting Service Sp. z o.o. z siedzibą ul. Domaniewska 35A lok.1B, 02-672 Warszawa,
e. Dinfo Systemy Internetowe z siedzibą ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała,
f. Key-Systems GmbH z siedzibą Im Oberen Werk 1 66386 St. Ingbert, Germany.
Z uwagi na wymogi Rejestrów oraz zgodnie z zasadami rejestracji Domen rejestracja Domeny przez
Użytkownika jest związana z przekazaniem jego danych osobowych przez Rejestratora do bazy WHOIS.
Linki do polityk prywatności Rejestrów dostępne są na stronie www.ibc.pl/regulaminy .
W celu uzyskania Certyfikatu SSL dane osobowe są przekazywane do następujących podmiotów:
a. GeoTrust, Inc. z siedzibą 350 Ellis Street, Mountain View, CA 94043-2202, USA,

b.
c.

Certum - Powszechne Centrum Certyfikacji z siedzibą ul. Bajeczna 13, 71-838 Szczecin,
Trustico z siedzibą Rapeed House 106 Lower Addiscombe Road Croydon, Surrey, CR0 6AD, United
Kingdom.
d. Comodo Group, Inc. z siedzibą 1255 Broad Street Clifton. NJ 07013, USA
4. Wykonawca informuje, że odbiorcami danych osobowych będą także: podmioty zapewniające hosting
Portalu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów
organy państwowe, operatorzy płatności dostępni w Portalu, Rejestry, Partnerzy Rejestru, dostawcy
narzędzi do analityki ruchu w Portalu, prowadzenia marketingu oraz usług księgowych, dostawcy
narzędzi do obsługi zgłoszeń i wsparcia technicznego, dostawcy usług obsługi zgłoszeń i wsparcia
technicznego.

1.

§6

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub
poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Wykonawcy.
2. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych.
Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
3. Użytkownik będzie ma również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
jeżeli podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Wykonawcy lub podmiotu trzeciego,
w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.
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§7

Wykonawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym
do realizacji Usług, w tym prowadzenia Konta Abonenta.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu.
Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym
oświadczeniu, Wykonawca ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery
telefonu informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w
każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

§8

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację Usług na rzecz Użytkownika przez
Wykonawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania
obowiązków Wykonawcy na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń.
Dane osobowe będą także przetwarzane przez czas potrzebny do wywiązania się z prawnego obowiązku w
zakresie przechowywania dokumentacji i rozliczeń podatkowych. Dane osobowe przetwarzane w zakresie
prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Wykonawcę lub
wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, lub odwołania zgody
na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu. Odwołanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

III. Pliki cookies
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§9

Wykonawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe,
przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies
mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wykonawcy.
Wykonawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje
dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego
działania Portalu, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.
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§ 10

Wykonawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki
internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym
Użytkownika.
Wykonawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu
przez Wykonawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym
celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego
korzysta Użytkownik.
Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych
przeglądarkach internetowych:
ü Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
ü Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
ü Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
ü Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
ü Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

§ 11

Wykonawca informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która
uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może
spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić
wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się
do Portalu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

IV. Dane zawarte w logach systemowych
§ 12

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w
Internecie wykorzystywane są w szczególności przez firmę świadczącą Wykonawcy usługę hostingu i obsługującą
Portal jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

V. Środki techniczne stosowane przez Wykonawcę
§ 13

Wykonawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne
zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną.

VI. Inne
§ 14

Z uwagi na specyfikę usługi, która wymaga identyfikacji drugiej strony umowy o świadczenie usługi drogą
elektroniczną, Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usługi w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem
pseudonimu.

§ 15

Wykonawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać
z Portalu.

§ 16
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W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie
na adres e-mail: biuro@ibc.pl.
Polityka znajduje się na stronie www.ibc.pl/privacy.pdf oraz w siedzibie Wykonawcy.

