OPTOUT
Użytkownicy, którzy nie chcą aby dane o ich odwiedzinach były zbierane przez nasz system,
mogą skorzystać z mechanizmu opt-out. Jeśli opt-out jest włączony, to nie zbieramy oraz nie
analizujemy Twoich danych w Internecie. Mechanizm opt-out wykorzystuje cookie. Jeśli
cookie zostanie skasowane możesz aktywować opt-out ponownie.

Polityka Prywatności
I.

Informacje ogólne
Poniższe informacje w prosty sposób obrazują, co dzieje się z danymi Użytkownika podczas
odwiedzania stron internetowych wykorzystujących naszą technologię reklamową. Tutaj
znajdziesz wszelkie informacje odnośnie danych, które są zbierane przez Euvic360e-com sp.
Z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 12, 00-732 Warszawa, – właściciela platformy
Clickonometrics, w ramach świadczenia usług reklamowych, w tym jakie są to dane, o
sposobie ich pozyskiwania oraz możliwościach usunięcia z naszych systemów reklamowych.
Euvic360e-com sp. Z o.o. świadczy usługi reklamy online na rzecz reklamodawców, oferując
narzędzie do wyświetlania reklam ich usług lub produktów na odwiedzanych przez Ciebie
stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych wydawców. Platforma Clickonmetrics
umożliwia zarządzanie kampaniami reklamowymi online i powierzchnią reklamową portali.
Reklamy są spersonalizowane, tzn. wykorzystują informacje o Twojej wcześniejszej
aktywności w Internecie. Pozwala nam ono na wyświetlanie spersonalizowanych treści na
podstawie działań podejmowanych na stronie oraz na lepsze zrozumienie potrzeb osób
odwiedzających naszą stronę.

II.

Administrator danych osobowych
1. Euvic360e-com sp. Z o.o z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 12, 00-732 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000431214, NIP: 5272491776, REGON: 140328367, kapitał zakładowy
w wysokości: 239 467,60 złotych, adres poczty elektronicznej: kontakt@euvic360ecom.pl jest administratorem danych osobowych i przetwarza dotyczące Użytkowników
dane osobowe pozyskane m.in. za pośrednictwem serwisu internetowego Euvic360e-com
działającego pod adresem www.clickonomtetrics.com („Serwis”) oraz narzędzia
Clickonometrics.
2. Euvic360e-com jest jednocześnie usługodawcą, o którym mowa w art. 2 pkt 6) ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. 2013 nr 0 poz.
1422 ze zm.).
3. Euvic360e-com stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Euvic360e-com wypełnia obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1422
ze zm.).
III.

Jakie informacje i w jakim celu zbieramy?
1. Dane Użytkowników wskazane w formularzach kontaktowych na stronach internetowych
Serwisu.
Na stronach Serwisu znajdują się formularze zgłoszeniowe, pobierające wyłącznie
niezbędne dane (imię, adres e-mail, numer telefonu) służące do Euvic360e-com. Państwa
dane osobowe wskazane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane wyłącznie w
celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym i nie będą
przez nas przetwarzane dłużej niż jest to konieczne w celu świadczenia danej usługi bądź
w świetle obowiązujących przepisów prawa.
2. Dane z plików cookie.
Do uzyskania Twoich danych używamy plików cookie, czyli plików tekstowych
pobieranych przez Twoją przeglądarkę internetową, kiedy odwiedzasz strony internetowe
lub aplikacje reklamodawców lub wydawców. Korzystamy z plików cookie w celu
zbierania danych z przeglądarek (od reklamodawców oraz wydawców),
wykorzystywanych do gromadzenia informacji takich jak: adresy IP, adresy
przeglądanych stron www oraz znaczniki czasowe. Gromadzimy anonimowe dane z
plików cookie, które – za sprawą narzędzi analitycznych i porównawczych –
umieszczamy w segmentach użytkowników, co z kolei pozwala reklamodawcom lepiej
dopasować reklamy wybranym użytkownikom. Uzyskane dane pozwalają nam ustalić
Twoje preferencje zakupowe, przedstawić spersonalizowane reklamy oraz uzyskać
informacje dotyczące dostarczania naszych reklam.
Pełna lista kategorii danych przetwarzanych przez Euvic360e-com zawarta jest w pkt. IV
niniejszej Polityki Prywatności.

IV.

Obowiązek Informacyjny
Zgodnie z art. 13 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 ( dalej „RODO”) informujemy, iż:
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest: Euvic360e-com. z siedzibą w
Warszawie ul. Czerska 12, 00-732 Warszawa, email kontakt@euvic360e-com.pl, tel.
22 26 10 300;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – możesz skontaktować się z naszym
Inspektorem Ochrony Danych:
a) e-mail: g.dobrominski@euvicperformance.pl

b) korespondencyjnie : Inspektor Danych Osobowych Euvic360e-com. ul. Czerska
12, 00-732 Warszawa.
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym - podstawę
prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
b) przechowywania i uzyskiwania dostępu do pewnych informacji na Twoim
urządzeniu (takich jak pliki cookie lub identyfikatory urządzenia) w celu
wykonania następujących czynności:
i.
wyboru i wyświetlania spersonalizowanych reklam,
ii.
mierzenia skuteczności reklam,
podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda udzielona
przez Ciebie na stronach internetowych lub w aplikacjach wydawców - Art. 6 ust.
1 lit.a RODO,
iii.

zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapobiegania oszustwom - podstawę
prawną przetwarzania danych osobowych stanowi uzasadniony interes
Euvic360e-com na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4) Źródło danych – Twoje dane otrzymujemy albo od wydawców, na których
platformach cyfrowych wyświetlamy nasze reklamy, albo od platform
współpracujących z wydawcami w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.
5) Kategorie danych – Euvic360e-com będzie przetwarzać następujące kategorie Twoich
danych osobowych:
a) dane wskazane w formularzu kontaktowym – imię, email, numer telefonu;
b) identyfikator internetowy (np. identyfikator pliku cookie albo identyfikator
mobilny mobile advertising ID);
c) adresy URL stron internetowych, które odwiedzasz;
d) dane związane z odsłonami reklam i Twoimi interakcjami z reklamami na stronach
internetowych lub w aplikacjach wydawców;
e) informacje techniczne dotyczące Twojej przeglądarki lub urządzenia;
f) znaczniki czasu;
g) adres IP wskazujący przybliżoną lokalizację.
6) Odbiorcy danych - możemy przekazać Twoje dane naszym podmiotom
przetwarzającym, które przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko
zgodnie z naszymi wytycznymi. Możemy również przekazywać ograniczone ilości
danych naszym partnerom biznesowym.
7) Dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata.
8) Profilowanie – Euvic360e-com wykonuje profilowanie w odniesieniu do danych
związanych z Twoją aktywnością na stronach internetowych lub w aplikacjach
reklamodawców (tj. w odniesieniu do danych przetwarzanych przez nas w imieniu i na
zlecenie reklamodawców jako podmiot przetwarzający). Dane profilujemy w celu
wyświetlenia reklam, które naszym zdaniem odpowiadają Twoim preferencjom
zakupowym.
9) Użytkownik ma:
a) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co nie ma
wpływu na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody;

b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów
marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją
użytkownika, w każdym przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest uzasadniony interes administratorów danych;
c) prawo do dostępu do danych osobowych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora,;
e) prawo do żądania sprostowania danych osobowych, jeśli okażą się one nieścisłe
lub nieaktualne;
f) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeśli przechowywanie tych
danych nie jest już konieczne;
g) prawo do żądania ograniczenia dalszego przetwarzania w przypadku sporu
dotyczącego prawidłowości lub przetwarzania danych osobowych,
h) prawo do żądania przekazania Ci przez nas Twoich danych osobowych i, w
stosownych przypadkach, przekazania danych bezpośrednio innemu
administratorowi danych. Masz prawo zażądać kopii swoich danych osobowych,
które przetwarzamy,
i) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
V.

Bezpieczeństwo informacji

Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo danych. Dlatego dokładamy starań, by chronić
nasz Serwis przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, oraz kontrolujemy metody
gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy między innymi
firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące i fizyczne środki
bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom,
którzy muszą mieć do nich dostęp do przetwarzania wyłącznie w celach opisanych w polityce
prywatności.
VI.

Rezygnacja z reklam targetowanych

Podczas świadczenia naszych usług korzystamy z plików cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody
na korzystanie przez nas z plików cookies albo chcesz ograniczyć zakres korzystania z plików
cookies, możesz zrezygnować z korzystania z naszej strony internetowej lub zmienić
ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Musisz jednak wziąć pod uwagę to, że z racji
powszechnego użycia plików cookie, wyłączenie ich obsługi może przeszkodzić Ci w
korzystaniu z wielu witryn internetowych. Zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą obsługi
twojej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak wyłączyć mechanizmy trackingowe takie jak
pliki cookie i inne. Szczegółowe informacje możesz uzyskać odwiedzając na przykład
poniższe strony:
Mozilla: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies#ie=ie-11
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

Euvic3603-com – niezależnie – oferuje Ci opcję rezygnacji z otrzymywania plików cookie z
naszego systemu reklamowego. Można to zrobić za pomocą tzw. cookie „opt-out”, które
zablokuje umieszczanie tego typu plików na Twoim komputerze. Opcja ta zapobiegnie
kojarzeniu konkretnych informacji z twoja przeglądarką. Pamiętaj jednak, że w razie
korzystania z kilku przeglądarek internetowych lub kilku komputerów, operacja rezygnacji z
plików cookie będzie musiała zostać przeprowadzona osobno na każdej z tych
przeglądarek/komputerów. Oprócz tego, usunięcie „opt-out” cookie z twojej przeglądarki lub
komputera spowoduje, że cały proces będzie musiał zostać powtórzony. Aby zrezygnować z
reklam spersonalizowanych kliknij na kafelek „OPT-OUT” znajdujący się na początku
niniejszego dokumentu, w prawym górnym rogu.
W przypadku urządzeń mobilnych należy zmienić ustawienia urządzenia.



VII.

w przypadku systemu iOS wybierz opcję „Prywatność” → „Reklamy” → „Ograniczaj
śledzenie reklam”.
w przypadku systemu Android wybierz „Użytkownik” → „Google” → „Reklamy” →
„Rezygnacja z personalizacji reklam”.

Zmiany w Polityce Prywatności

Euvic360e-com może uznać za stosowne lub potrzebne, by zaktualizować niniejszą Politykę
Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym momencie. O
znaczących zmianach w Polityce Prywatności powiadomimy Cię, umieszczając odpowiednią
informację na naszej stronie www.
VIII.

Kontakt z Euvic360e-com
Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności skontaktuj się z naszym
Inspektorem Ochrony Danych osobowych pod poniższym adresem:
Inspektor Ochrony Danych
Euvic360e-com sp. Z o.o.
ul. Czerska 12
00-732 Warszawa
e-mail: g.dobrominski@euvicperformance.pl

