Zasady ochrony prywarności

01.08.2022
Poniższe Zasady ochrony prywatności mają zastosowanie do aplikacji
pogoda24.pl app („Usługa” lub „Usługa online”).
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1. KIM JESTEŚMY? (ADMINISTRATOR)
Administratorem danych dla celów prawa ochrony danych jest diev wetter.com
GmbH, Reichenaustraße 19a, 78467 Konstancja, Niemcy support@pogoda24.pl,
dalej „My” lub „Nas”. Wszelkie wyjątki od tej zasady zostaną szczegółowo
opisane w niniejszych Zasadach ochrony prywatności.
2. DANE KONTAKTOWE NASZEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Zasad ochrony
prywatności lub przetwarzania danych użytkownika w ramach niniejszej Usługi
online należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych:
Można to zrobić, korzystając z informacji podanych w sekcji Kontakt.
3. DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW I
NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Gdy przetwarzamy dane osobowe,

oznacza to, że możemy je między innymi gromadzić, przechowywać,
wykorzystywać, przekazywać innym podmiotom lub usuwać.
Przetwarzamy dane osobowe użytkowników w następujących celach i w oparciu o
określoną podstawę prawną. Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych jest
nasz uzasadniony interes, wyjaśnimy również, jaki jest nasz uzasadniony interes
w przetwarzaniu danych.
Ogólne cele przetwarzania danych:
1. Świadczenie Usługi online
Obejmuje to w szczególności:
•
•

Umożliwienie korzystania z Aplikacji;
Zapewnienie możliwości kontaktowania się z nami i odpowiadania na
otrzymane w ten sposób zapytania.

Podstawa prawna: realizacja umowy
2. Bezpieczeństwo informacji
Badanie błędów i zapewnianie bezpieczeństwa systemu, w tym wykrywanie i
śledzenie nieuprawnionego dostępu i prób dostępu do naszych serwerów
internetowych.
Podstawą prawną jest wypełnianie naszych obowiązków prawnych w zakresie
przestrzegania wymogów bezpieczeństwa danych oraz uzasadniony interes (w
zakresie eliminowania błędów, zapewniania bezpieczeństwa systemu oraz
wykrywania i śledzenia nieuprawnionych prób dostępu lub dostępu).
3. Zgodność z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania
danych oraz innymi obowiązkami prawnymi (np. w związku z audytem
firmy)
Podstawa prawna: zgodność z naszymi zobowiązaniami prawnymi, w
szczególności w odniesieniu do przechowywania pewnych informacji i audytów w
firmie; uzasadniony interes (w zakresie tworzenia warunków dla zgodności z
naszymi zobowiązaniami prawnymi).
4. Zabezpieczanie i obrona naszych praw
Podstawa prawna: uzasadniony interes (w dochodzeniu i obronie naszych praw).
5. Sprzedaż całości lub części firmy

Podstawa prawna: uzasadniony interes (przekazanie danych klientów nabywcy w
związku ze sprzedażą naszej firmy, co zasadniczo wymaga, aby klienci wyrazili
zgodę na przekazanie danych w ramach umowy lub nie sprzeciwili się takiemu
przekazaniu po otrzymaniu odpowiednich informacji).
4. KTO BĘDZIE OTRZYMYWAĆ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA I
DLACZEGO?
Przekazywanie danych stronom trzecim
Ujawnimy dane osobowe użytkownika stronom trzecim tylko wtedy, gdy będzie
to konieczne do wykonania umowy, gdy strona trzecia lub my będziemy mieć
uzasadniony interes w ujawnieniu danych, gdy uzyskamy zgodę użytkownika lub
gdy ujawnienie danych będzie wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego.
W szczególności, możemy ujawnić dane osobowe stronie trzeciej:
•
•
•
•

jeśli jesteśmy do tego zobowiązani w konkretnym przypadku przez prawo
lub przez wykonalną dyrektywę urzędową albo nakaz sądowy;
w związku ze sporami prawnymi (sądom lub naszym pełnomocnikom) lub
audytem firmy (audytorom);
w związku z ewentualnymi czynami karalnymi – odpowiednim organom
śledczym;
w przypadku sprzedaży firmy (nabywcy).

Jeżeli dane są regularnie przesyłane do innych stron trzecich, zostanie to opisane
w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. W przypadku, gdy dane są
przekazywane na podstawie zgody użytkownika, szczegółowe informacje mogą
być również podane w momencie wyrażania zgody.
Przekazywanie danych dostawcom usług
Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z dostawców usług w zakresie
gromadzenia i przetwarzania danych. Dostawcom usług przekazujemy tylko te
dane osobowe, które są im potrzebne do wykonania określonych czynności. Na
przykład, adres e-mail użytkownika może zostać przekazany usługodawcy w celu
dostarczenia zamówionego przez niego biuletynu. Dostawcy usług mogą być
również zaangażowani w celu zapewnienia wydajności serwerów. Dostawcy usług
są zazwyczaj wynajmowani jako tzw. podmioty przetwarzające, którym wolno
przetwarzać dane osobowe użytkowników niniejszej Usługi online wyłącznie
zgodnie z naszymi instrukcjami.
Jeśli dostawcy usług nie zostali jeszcze wymienieni w niniejszych Zasadach
ochrony prywatności, dotyczy to następujących kategorii dostawców usług:
•
•

Dostawca usług IT (hosting), UE
Obsługa klienta (poczta elektroniczna), USA

5. KIEDY PRZEKAZUJEMY DANE DO KRAJÓW SPOZA EUROPEJSKIEGO
OBSZARU GOSPODARCZEGO?
Ujawniamy również dane osobowe stronom trzecim lub podmiotom
przetwarzającym z siedzibą w krajach nienależących do EOG. W takim przypadku
zapewniamy, że w kraju odbiorcy istnieje odpowiedni poziom ochrony danych
(np. na podstawie decyzji Komisji UE w sprawie adekwatności dla danego kraju
zgodnie z art. 45 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) lub umowy
z odbiorcą dotyczącej tzw. standardowych klauzul umownych Komisji
Europejskiej zgodnie z art. 46 RODO) bądź że nasi użytkownicy udzielili wyraźnej
zgody przed przekazaniem danych.
6. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ DANE UŻYTKOWNIKA?
Będziemy przechowywać dane użytkownika tak długo, jak będzie to konieczne do
świadczenia Usługi online i wszystkich powiązanych usług lub tak długo, jak
długo będziemy mieć uzasadniony interes w dalszym ich przechowywaniu. We
wszystkich innych przypadkach usuniemy dane osobowe użytkownika, z
wyjątkiem danych, które musimy przechowywać dłużej w celu spełnienia
wymogów prawnych (np. wynikających z prawa podatkowego lub handlowego)
dotyczących przechowywania danych (np. faktur).
Dane podlegające okresowi przechowywania będą przez nas blokowane do końca
danego okresu.
Informacje o tym, jak długo przechowywane są pliki cookie lub identyfikatory
reklamowe i podobne technologie, można również znaleźć w odpowiednich
powiadomieniach i na platformie CMP.
7. CZY UŻYTKOWNIK JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZEKAZANIA NAM
DANYCH OSOBOWYCH?
Zasadniczo użytkownik nie jest zobowiązany do przekazywania nam swoich
danych osobowych. Jednakże niektóre funkcje Usługi online, takie jak rejestracja
lub udział w konkursie, mogą wymagać podania danych osobowych.
Poinformujemy użytkownika o tym, gdy taka sytuacja będzie miała miejsce. Pola
obowiązkowe są zwykle oznaczone symbolem *. Niestety, jeśli użytkownik nie
zechce podać nam wymaganych danych, nie będzie mógł korzystać z tych
funkcji.
8. PRAWA UŻYTKOWNIKA (PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ)
Jak można skorzystać z przysługujących praw?
Aby skorzystać ze swoich praw, należy użyć informacji podanych w sekcji
Kontakt. Należy przy tym pamiętać, abyśmy mogli jednoznacznie zidentyfikować
użytkownika.

Ustawienia dotyczące plików cookie i/lub identyfikatorów reklamowych oraz
opartego na nich przetwarzania danych można w każdej chwili zmienić na naszej
platformie CMP, naciskając przycisk znajdujący się na dole strony w Aplikacji.
Prawo do dostępu do danych i ich poprawiania
Użytkownik ma prawo zwrócić się do nas o potwierdzenie, czy przetwarzamy jego
dane osobowe, a także ma prawo dostępu do wszelkich przetwarzanych przez
nas danych. Jeśli dane użytkownika są niedokładne lub niekompletne, może on
poprosić o ich poprawienie lub uzupełnienie. Jeśli przekazaliśmy dane
użytkownika stronom trzecim, poinformujemy je o poprawieniu danych, jeśli jest
to wymagane przez prawo.
Prawo do usunięcia danych
Jeśli spełnione są wymogi prawne, użytkownik może zażądać od nas usunięcia
swoich danych bez zbędnej zwłoki. Będzie to miało miejsce w szczególności w
przypadku, gdy:
•
•
•
•

•
•

dane osobowe użytkownika nie są już potrzebne do celów, dla których
zostały zebrane;
jedyną podstawą prawną przetwarzania danych była zgoda użytkownika,
którą użytkownik cofnął;
użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celach
reklamowych („sprzeciw wobec reklamy”);
użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie prawnej
uzasadnionego interesu z przyczyn osobistych, a my nie jesteśmy w stanie
wykazać, że istnieją nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania;
dane osobowe użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem; lub
dane osobowe użytkownika muszą zostać usunięte w celu spełnienia
wymogów prawnych.

Jeśli przekazaliśmy dane użytkownika stronom trzecim, poinformujemy je o
usunięciu danych, gdy jest to wymagane przez prawo.
Należy pamiętać, że prawo do usunięcia danych podlega pewnym ograniczeniom.
Na przykład nie jesteśmy zobowiązani ani nie wolno nam usuwać danych, które
jesteśmy zobowiązani przechowywać ze względu na ustawowe okresy
przechowywania. Z prawa do usunięcia wyłączone są również dane, które są nam
potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Jeśli spełnione są wymogi prawne, użytkownik może poprosić nas o ograniczenie
przetwarzania jego danych. Będzie to miało miejsce w szczególności w
przypadku, gdy:

•
•

•

•

użytkownik kwestionuje dokładność swoich danych osobowych, dopóki nie
będziemy w stanie zweryfikować ich dokładności;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik prosi o ograniczenie
wykorzystania danych (więcej informacji na ten temat znajduje się w
poprzednim sekcji), a nie o ich usunięcie;
nie potrzebujemy już danych użytkownika do celów przetwarzania, ale są
one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony praw
użytkownika;
użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu danych z przyczyn osobistych, do
czasu ustalenia, czy jego interesy są nadrzędne.

W przypadku istnienia prawa do ograniczenia przetwarzania danych oznaczymy
dane, o których mowa, aby zapewnić, że są one przetwarzane wyłącznie w
ramach ścisłych ograniczeń, które mają zastosowanie do takich ograniczonych
danych (mianowicie w celu obrony roszczeń prawnych lub za zgodą
użytkownika).
Prawo do przenoszenia danych
Użytkownik ma prawo do otrzymania danych osobowych, które przekazał nam w
celu realizacji umowy lub na podstawie zgody, w formacie umożliwiającym ich
przeniesienie. W takim przypadku użytkownik może również poprosić nas o
bezpośrednie przekazanie tych danych stronie trzeciej, jeśli jest to technicznie
wykonalne.
Prawo do sprzeciwu
Jeśli użytkownik udzielił nam zgody na przetwarzanie swoich danych, może ją w
dowolnym momencie wycofać na naszej platformie CMP ze skutkiem
natychmiastowym na przyszłość. Nie wpłynie to na zgodność z prawem
przetwarzania danych osobowych dokonanego przed cofnięciem zgody.
Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego
W każdej chwili użytkownik może również sprzeciwić się przetwarzaniu jego
danych osobowych w celach reklamowych („sprzeciw wobec reklamy”). Należy
pamiętać, że może się zdarzyć, iż cofnięcie przez użytkownika zgody będzie się
nakładać na wykorzystanie jego danych w trwającej kampanii ze względów
organizacyjnych.
Prawo do sprzeciwu z przyczyn osobistych
Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych z
przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika, jeśli odbywa się to w
oparciu o podstawę prawną w postaci uzasadnionego interesu. Wówczas
przestaniemy przetwarzać dane użytkownika, chyba że będziemy w stanie

wykazać istotne uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania, które są
nadrzędne wobec praw użytkownika zgodnie z wymogami prawnymi.
Prawo do złożenia skargi
Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych. W
szczególności użytkownik może skontaktować się z organem ochrony danych
właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, swojego kraju związkowego lub
miejsca, w którym doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych.
Użytkownik może również skontaktować się z organem ochrony danych
właściwym dla nas.
9. KONTAKT
Aby uzyskać więcej informacji i sugestii dotyczących ochrony danych, prosimy o
kontakt z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem
datenschutz@wetter.com.
Ponadto można skontaktować się z nami pod adresem:
wetter.com Gmbh, Reichenaustr. 19a, 78467 Konstancja, Niemcy
10.
INFORMACJE O PLIKACH COOKIE, IDENTYFIKATORACH
REKLAMOWYCH I PODOBNYCH TECHNOLOGIACH
Informacje o plikach cookie, identyfikatorach reklamowych i podobnych
technologiach stosowanych w niniejszej Usłudze online można znaleźć w
poniższej sekcji oraz na naszej Platformie zarządzania zgodami (CMP) po
naciśnięciu przycisku na dole strony w Aplikacji. W przypadku, gdy dane osobowe
są przetwarzane w związku z procesami opartymi na tych technologiach, można
również znaleźć bardziej szczegółowe informacje na temat realizowanych celów.
Odpowiednie powiadomienia zawierają również informacje o tym, jak można
sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.
Co to są pliki cookie i identyfikatory reklamowe?
Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są wysyłane podczas odwiedzania strony
internetowej i przechowywane w przeglądarce na urządzeniu użytkownika. Gdy
użytkownik ponownie odwiedza stronę internetową, przeglądarka wysyła z
powrotem zawartość pliku cookie, co pozwala na rozpoznanie urządzenia
użytkownika.
Niektóre pliki cookie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji
przeglądarki (tzw. pliki cookie sesji). Inne są przechowywane w przeglądarce na
urządzeniu użytkownika na stałe lub przez określony czas, po czym są
automatycznie usuwane (stałe lub tymczasowe pliki cookie).

Identyfikatory reklamowe (tzw. identyfikatory reklamy mobilnej lub MAID) to
losowo wygenerowane identyfikatory reklamowe przypisane do urządzenia
mobilnego użytkownika przez system operacyjny. Są one udostępniane
serwerom naszych aplikacji mobilnych, aby umożliwić rozpoznanie urządzenia
mobilnego użytkownika.
Jakie dane są przechowywane w plikach cookie?
Ogólnie rzecz biorąc, w plikach cookie nie są przechowywane żadne dane, które
mogłyby posłużyć do zidentyfikowania użytkownika jako osoby (a więc nie
zawierają imion i nazwisk, adresów e-mail ani adresów IP). Zamiast tego pliki
cookie zazwyczaj zawierają kod (zwany identyfikatorem), informacje o okresie
przechowywania i ewentualnie inne cechy techniczne (np. funkcje
bezpieczeństwa).
Do czego używamy plików cookie?
Niezbędne pliki cookie
Niektóre z plików cookie są niezbędne, abyśmy mogli zapewniać nasze usługi w
bezpieczny sposób.
Nazwa
XSRF-TOKEN
hs
svSession
SSR-caching
_wixCIDX
_wix_browser_sess
consent-policy
smSession
TS*
bSession
fedops.logger.*

Przyczyna
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
Tylko w przypadku
logowania
System
System/ Diagnostyka
błędów
System / Diagnostyka
błędów
Parameter zgody na
baner
Obsługa użytkownika
Bezpieczeństwo
Pomiar systemu
Pomiar systemu

Czas trwania
Sesja
Sesja
12 miesięcy
1 minuta
3 miesiące
Sesja
12 miesięcy
Sesja
Sesja
Sesja
Sesja

Jak można zmienić ustawienia plików cookie lub je usunąć?
Używamy plików cookie tylko za twoją zgodą z wyłączeniem niezbędnych plików
cookie. Możesz usunąć pliki cookie, które były już przechowywane w twojej
przeglądarce w dowolnym momencie.

Prosimy wziąć pod uwagę, że niektóre usługi online mogą nie działać lub działać
w ograniczonym zakresie bez plików cookie.

