
Polityka prywatności i pliki cookie
Niniejsza polityka prywatności reguluje sposób, w jaki appjet.io gromadzi, wyko-
rzystuje, utrzymuje i ujawnia informacje zebrane od użytkowników (zwanych dalej 
“Użytkownikami”) witryny internetowej appjet.io („Witryna”). Niniejsza polityka pry-
watności odnosi się do Witryny appjet.io

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych i ich 
administratorem jest FireUp Software sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku, pod adresem 
ul. 3 Maja 30, 44-200 Rybnik, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, 10 Oddział Gospodarczy Krajowego Rejestru Są-
dowego pod numerem 0000489669, NIP: 6342819462;

Dane, które przetwarzamy

Dane osobowe
Możemy zbierać dane osobowe od użytkowników w różny sposób, w tym, ale nie 
tylko, gdy użytkownicy odwiedzają naszą stronę, wypełniają formularz, a także 
w związku z innymi działaniami, usługami, funkcjami lub zasobami, które udostęp-
niamy na naszej stronie. Użytkownicy mogą być poproszeni o, odpowiednio, na-
zwisko, adres e-mail, adres pocztowy. Użytkownicy mogą jednak odwiedzać naszą 
stronę anonimowo. Będziemy zbierać dane osobowe od użytkowników tylko wte-
dy, gdy dobrowolnie podadzą nam takie informacje. Użytkownicy mogą zawsze 
odmówić podania danych osobowych, z wyjątkiem tego, że może to uniemożliwić 
im angażowanie się w pewne działania związane z Witryną.

Podstawą prawną przetwarzania danych zebranych od Użytkowników jest nasz 
uzasadniony interes w optymalizacji naszych ofert usług online oraz w bezpie-
czeństwie danych (art. 6 (1) (f) GDPR).

Dane nieosobowe
Możemy zbierać dane nieosobowe o Użytkownikach, gdy wchodzą oni w interak-
cję z naszą Witryną. Dane nieosobowe mogą obejmować nazwę przeglądarki, typ 
komputera oraz informacje techniczne o sposobie połączenia Użytkownika z na-
szą Stroną, takie jak system operacyjny i wykorzystywany dostawca usług interne-
towych oraz inne podobne informacje.



Pliki cookies
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o Użytkownikach, 
z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Cookies to małe pliki teksto-
we, które są zapisywane na Państwa komputerze, gdy odwiedzają Państwo naszą 
Stronę. Cookies pomagają nam uczynić nasze oferty i naszą Stronę tak wygodny-
mi i efektywnymi, jak to tylko możliwe dla Ciebie. Używamy:

   sesyjne pliki cookies - są one buforowane wyłącznie na czas korzystania przez 
Ciebie z naszej Strony;

   stałe pliki cookies - są one przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym 
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia 
przez Ciebie.

W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na Stro-
nie, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane w przypadku usług wyma-
gających uwierzytelnienia na Stronie;
pliki cookies wykorzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywa-
ne do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Witryny;

   „wydajnościowe”pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji na temat ko-
rzystania z Witryny;

   „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez 
użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wy-
branego języka lub regionu użytkownika, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony itp.

Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących pli-
ków cookies, w szczególności poprzez zablokowanie automatycznej obsługi plików 
cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub w taki sposób, aby Użytkow-
nicy byli każdorazowo informowani o zamieszczeniu plików cookies na urządzeniu 
Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików 
Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zmiana ustawień 
dotyczących plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne 
w ramach Serwisu.

Jeżeli korzystanie z plików Cookies wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, 
przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) (f) GDPR. Podstawą jest nasz 
uzasadniony interes związany z celami analitycznymi i reklamowymi. Użytkownicy 
są informowani o plikach cookie przez nasz baner plików cookie. Jeśli nadal korzy-
stasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na ustawianie plików cookie.



Formularz kontaktowy
Za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego mogą Państwo przesyłać 
nam wiadomości i pytania, w szczególności dotyczące wyceny Państwa projektu. 
Wykorzystujemy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Pań-
stwa zapytanie.
Nie są Państwo ustawowo lub umownie zobowiązani do podawania danych oso-
bowych przy wysyłaniu do nas zapytania kontaktowego. Prosimy jednak pamię-
tać, że nie będziemy w stanie przetworzyć Państwa zapytania, jeśli nie podadzą 
Państwo wymaganych informacji.

W celu przetworzenia Państwa zapytania Państwa dane będą przechowywane, 
a następnie usuwane aż do całkowitego przetworzenia zapytania, jednak nie 
dłużej niż 12 miesięcy. Nie dotyczy to danych, które są wymagane do celów rozli-
czeniowych i księgowych lub które podlegają ustawowym wymogom przechowy-
wania. Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji lub 
obrony roszczeń prawnych.
Przetwarzanie Państwa danych do celów związanych z formularzem kontaktowym 
odbywa się na podstawie art. 6 (1) (b) GDPR.

Warsztaty
Aby zarezerwować miejsce na naszych warsztatach, potrzebujemy Twoich danych 
osobowych. Dane przetwarzamy w celu organizacji warsztatu i przesłania infor-
macji - jest to niezbędne do wykonania umowy. Podanie danych jest dobrowolne, 
ale niezbędne do wzięcia udziału w warsztacie. W celu opracowania Państwa za-
pytania o rezerwację Państwa dane będą przechowywane, a następnie usuwane 
aż do zakończenia danego warsztatu, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy. Nie dotyczy 
to danych, które są wymagane do celów rozliczeniowych i księgowych lub które 
podlegają ustawowym wymogom przechowywania. Możemy również przetwarzać 
Państwa dane osobowe w celu realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

Przetwarzanie Państwa danych do celów warsztatowych odbywa się na podsta-
wie art. 6 (1) (b) GDPR.

Procesy rekrutacyjne
appjet.io może gromadzić i wykorzystywać Twoje dane osobowe w celach rekru-
tacyjnych. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia proce-
su rekrutacji tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.



Dane osobowe w celach rekrutacyjnych przetwarzane są:

   na podstawie przepisów prawa pracy (art. 6 (1) (c) GDPR);

   na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 (1) (a) GDPR)

   w związku z wykonywaniem lub obroną roszczeń prawnych jako naszych uza-
sadnionych interesów jako Administratora (art. 6 (1) (f) GDPR).

Twoje dane osobowe do celów rekrutacji będą przetwarzane nie dłużej niż przez 
czas trwania procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Pani/Pana 
dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 12 miesięcy. Pani/Pana 
dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń zwią-
zanych z procesami rekrutacyjnymi.

Jak chronimy Twoje dane
Stosujemy odpowiednie praktyki gromadzenia, przechowywania i przetwarzania 
danych oraz środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostę-
pem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Państwa danych osobowych, nazwy 
użytkownika, hasła, informacji o transakcjach oraz danych przechowywanych na 
naszej Stronie. Ponadto wdrożyliśmy procedury umożliwiające podjęcie działań 
w przypadku naruszenia danych osobowych.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż czas nie-
zbędny do realizacji celów przetwarzania. Dodatkowo możemy przetwarzać Twoje 
dane osobowe w celu realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

Prawa użytkownika
W związku z wykorzystywaniem przez nas Państwa danych osobowych, zgodnie 
z GDPR przysługują Państwu następujące prawa:

   Prawo dostępu (art. 15 GDPR) - masz prawo do uzyskania potwierdzenia, czy 

dane osobowe dotyczące Ciebie są przetwarzane, a jeśli tak jest, dostępu do da-
nych osobowych;

   Prawo do sprostowania (art. 16 GDPR) - masz prawo do uzyskania sprostowania 
niedokładnych danych osobowych dotyczących Ciebie;

   



   Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”, art. 17 GDPR) - 
masz prawo do uzyskania usunięcia danych osobowych dotyczących Ciebie;

   Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 GDPR) - masz prawo do uzyskania 
ograniczenia przetwarzania, jeśli wystąpi jeden z przypadków wymienionych w art. 
18 (1) GDPR. 18 (1) GDPR

   Prawo do przenoszenia danych (art. 20 GDPR) - masz prawo do otrzymania 
danych osobowych dotyczących Ciebie w ustrukturyzowanym, powszechnie uży-
wanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, jak również prawo do 
przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony;

   Prawo do sprzeciwu (art. 21 GDPR) - mają Państwo prawo w dowolnym momen-
cie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec 
przetwarzania Państwa danych osobowych;

   Prawo do cofnięcia zgody - jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na pod-
stawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, 
ale nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podsta-
wie zgody przed jej cofnięciem;

   Prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych - ma Pani/Pan prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych nie jest zgodne z przepisami ustawowymi i po-
stanowieniami GDPR; organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.

Mogą Państwo dochodzić wobec nas wyżej wymienionych praw, np. poprzez wia-
domość na jednym z kanałów kontaktowych wymienionych na końcu niniejszego 
dokumentu.

Usługi stron trzecich
Podczas przeglądania strony internetowej appjet.io na Państwa komputerze będą 
umieszczane reklamowe pliki cookie, abyśmy mogli zrozumieć, czym są Państwo 
zainteresowani. Nasi partnerzy reklamowi, AdRoll i Google Ads, umożliwiają nam 
wyświetlanie Państwu reklam retargetingowych na innych stronach na podstawie 
Państwa wcześniejszych interakcji z appjet.io. Techniki stosowane przez naszych 
partnerów nie gromadzą danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres 
e-mail, adres pocztowy lub numer telefonu. 



Możesz odwiedzić tę stronę, aby zrezygnować z reklam AdRoll i Google Analytics 
oraz ich partnerów. Korzystamy z Google Analytics, AdRoll i Ads na podstawie 
naszych uzasadnionych interesów w optymalizacji witryny i oceny statystycznej 
dotyczącej korzystania z naszej witryny przez użytkowników (art. 6 (1) (f) GDPR).

Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem jednego z wymienionych poniżej 
mediów społecznościowych, ta strona lub aplikacja stanie się odrębnym admini-
stratorem Twoich danych osobowych, a Twoje dane będą przetwarzane w opar-
ciu o jej własne przepisy i mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym (EOG). Kiedy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem tej 
strony internetowej lub aplikacji (np. wysyłając prywatną wiadomość, komentując 
lub udostępniając post), administratorem Państwa danych osobowych staje się 
również appjet.io. Przetwarzamy dane zawarte np. w Twoim publicznym profilu 
w oparciu o nasz uzasadniony interes, w celu odpowiadania na komentarze i wia-
domości, utrzymywania relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje oraz 
w celu poprawy efektywności komunikacji z Użytkownikami (art. 6 (1) (f) GDPR).

Dane przekazywane za pośrednictwem naszej Strony mogą być ujawniane nastę-
pującym odbiorcom: Google, Inc, Clutch, Facebook Ireland Ltd., GitHub BV, Dribb-
ble Holdings Ltd., Twitter, International Company, Linkedln Corporation.
Dodatkowo Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom z nami współpracu-
jącym, w szczególności dostawcy usług IT.

Zmiana polityki prywatności
appjet.io ma prawo do aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym 
momencie. W takim przypadku, na dole tej strony zostanie umieszczona informa-
cja o zaktualizowanych danych. Zachęcamy Użytkowników do częstego spraw-
dzania tej strony w celu uzyskania informacji o tym, jak chronimy dane osobowe, 
które zbieramy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jest odpo-
wiedzialny za okresowe przeglądanie niniejszej polityki prywatności i zapoznanie 
się z modyfikacjami.

Twoja zgoda na niniejsze warunki
Korzystając z tej strony, potwierdzasz swoją zgodę na niniejszą politykę i warunki 
korzystania z usługi. Jeśli nie zgadzasz się z tą polityką, prosimy nie korzystać 
z naszej Strony. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian w niniejszej 
polityce będzie uznane za akceptację tych zmian.



Kontakt
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, praktyk 
stosowanych na tej stronie lub Twoich kontaktów z tą stroną, prosimy o kontakt 
na adres:

FireUp Software sp. z o.o. 
ul. 3 maja 30,
44-200 Rybnik 
hello@appjet.io


