Polityka Prywatności
stosowana w ColorLink.pl
ColorLink.pl działa zgodnie z polityką GDPR/RODO (Regulacja o Ochronie Danych
Osobowych). Nie przekazujemy Twoich danych żadnym innym firmom, które mogłyby je
wykorzystać w sposób komercyjny czy marketingowy. ColorLink.pl nie korzysta ze wsparcia
podmiotów przetwarzających lub podmiotów przetwarzających dalszych i przetwarza dane
samodzielnie, w związku z czym nie przekazuje danych poza swoją strukturę.
Żeby wszystko było jasne, najpierw przedstawimy kilka faktów:

Kim jesteśmy
Posiadamy stronę internetową: https://www.ColorLink.pl
Działamy pod Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości - AIP. Jej pełne dane to:
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
ul. Piękna 68,
00-672 Warszawa,
NIP: 524-249-51-43
Te dane także pojawiają się na fakturach, które wystawiamy. Osobą odpowiedzialną za
ColorLink.pl jest Tomasz Rudowicz, również zamieszkały we Wrocławiu.
Biuro we Wrocławiu, w którym stacjonujemy znajduje się pod adresem:
AIP Wrocław – Verby.pl
ul. Chrobrego 12-14,
50-254 Wrocław

Twoje dane, które u nas zostawiasz
Wszystkie dane, które zostawiasz u nas na przykład w formularzu kontaktowym lub w
bezpośredniej komunikacji mailowej czy telefonicznej są dla nas niezbędne, abyśmy mogli
zrealizować zlecenie dla Ciebie. W formularzu kontaktowym na stronie Kontakt prosimy Cię
o pozostawienie dla nas Twojego imienia oraz adresu e-mail. Wykorzystujemy te dane tylko i
wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoją wiadomość do nas. Nie przekazujemy Twojego adresu
mailowego innym podmiotom, a imię potrzebujemy po to, abyśmy wiedzieli, jak możemy się
do Ciebie zwracać. Twoje dane przetrzymujemy tylko tak długo, jak to konieczne - na czas
komunikacji z Tobą, realizacji zleceń dla Ciebie, stałej współpracy lub ponownej próby
nawiązania współpracy. Jeśli zdecydujesz, że chcesz abyśmy nigdy więcej się z Tobą nie
kontaktowali, to usuniemy Twoje dane.
W naszym serwisie masz możliwość skontaktowania się z nami za pomocą Facebook
Messenger. Dane, które nam prześlesz tą drogą wykorzystamy do sprawiedliwej wyceny
zlecenia i dalszego kontaktu z Tobą. O tym, jak Facebook dba o bezpieczeństwo danych
osobowych możesz przeczytać tutaj .

Mówiąc krócej - formularze kontaktowe

W witrynie ColorLink.pl wykorzystujemy formularz kontaktowy oparty na PHPMailer. W
serwisie stosujemy również wtyczkę do kontaktu Facebook Messenger. Informacje przesłane
za ich pośrednictwem są przez nas przechowywane na potrzeby obsługi klienta przez
nieokreślony czas, ale nie wykorzystujemy uzyskanych w ten sposób informacji w celach
marketingowych oraz nie przekazujemy ich innym podmiotom.
Osadzone treści z innych witryn
Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.).
Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik
odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.
Te witryny mogą zbierać informacje o Tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe,
zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem,
włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem, jeśli posiadasz konto i
jesteś zalogowany w tamtej witrynie.
Hosting ColorLink.pl
ColorLink.pl jest osadzony na serwerach firmy OVH. Dane firmy OVH przedstawiamy
poniżej:
OVH Sp. z o.o.
ul. Szkocka 5 lok. 1,
54-402 Wrocław,
NIP: 899-25-20-55
Udostępniamy tę informację, ponieważ pewien zakres anonimowych danych analitycznych
zbiera wielu dostawców usług hostingowych. Informacje na temat polityki prywatności w
OVH można znaleźć tutaj: https://www.ovh.pl/ochrona-danych-osobowych/

Z kim dzielimy się danymi?
Z nikim. Dane, które nam przekazujesz we wcześniejszej opisanych formularzach są
wykorzystywane tylko i wyłącznie przez pracowników ColorLink.pl.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Dane wykorzystywane do zrealizowania zlecenia przechowujemy również przez 24 miesiące.
Rekordy statystyczne przechowujemy przez 26 miesięcy.

Jakie masz prawa do swoich danych?
Jeśli kontaktowałeś się z nami lub zostawiłeś u nas swoje dane, możesz zażądać dostarczenia
pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym
posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia
przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych
danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych
albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane?
Nie przesyłamy bezpośrednio danych poza Unię Europejską.

Dane kontaktowe
Verby.pl
Tomasz Rudowicz,
biuro@colorlink.pl,
ul. Chrobrego 12-14,
50-254 Wrocław.
Tomasz Rudowicz jest także Inspektorem Ochrony Danych w ColorLink.pl .

Jak chronimy Twoje dane?
Serwis ColorLink.pl wykorzystuje protokół HTTPS - jest to szyfrowana wersja protokołu
HTTP. Oznacza to, że wykorzystujemy szyfrowanie danych za pomocą protokołu SSL (Let's
Encrypt), dzięki czemu zapobiegamy przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych.
Pracownicy ColorLink.pl zostali także wewnętrznie przeszkoleni w związku z ochroną
danych osobowych i ich przetrzymywaniu.

Zakończenie
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nie tylko zrealizować wymogi Rozporządzenia o Ochronie
Danych Osobowych, ale przede wszystkim jasno i klarownie wytłumaczyć, jak
wykorzystujemy Twoje dane i co się z nimi dzieje. Zależy nam na tym, aby użytkownicy
naszych serwisów czuli się bezpiecznie, gdy z nich korzystają. Jeśli masz jakiekolwiek
pytania dotyczące prywatności i przechowywania danych w naszych serwisach - skontaktuj
się z nami. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Pozdrawiamy,
Zespół ColorLink.pl

