POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA ZEWNĘTRZNYCH USŁUG I NARZĘDZI ANALITYCZNYCH
I MARKETINGOWYCH WYKORZYSTYWANYCH W SERWISACH INTERNETOWYCH KAMSOFT S.A.
KAMSOFT S.A. w ramach prowadzonych przez siebie serwisów internetowych wykorzystuje popularne
usługi i narzędzia analityczne i marketingowe, których dostawcami są podmioty trzecie. Umożliwiają
one optymalizację funkcjonowania serwisów internetowych, analizę statystyk oraz prowadzenie
działań remarketingowych.
W wydanym dla każdego z serwisów internetowych prowadzonych przez KAMSOFT S.A. regulaminie
znajduje się ogólna informacja o wykorzystywanych w jego ramach danego serwisu narzędziach.
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych narzędzi znajdują się poniżej.
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---------------------------------------------------Pod kafelkiem DISQUS
DISQUS
Usługa Disqus zapewnia możliwość publikowania przez użytkowników komentarzy pod treściami
zawartymi w serwisie internetowym, którego administratorem jest KAMSOFT S.A.
Dostawcą usługi Disqus jest firma Disqus, Inc. 717 Market Street, Suite 700, San Francisco, CA 94103.
Użytkownik, w celu publikacji komentarza pod treściami umieszczonymi w serwisie internetowym,
którego administratorem jest KAMSOFT S.A., podaje dane osobowe w zakresie i na zasadach
określonych w stosownych regulacjach wydanych wymagane przez firmę Disqus, lub loguje się za
pośrednictwem założonego wcześniej konta. Firma Disqus jest samodzielnym administratorem danych
osobowych użytkownika.
Firma Disqus powierza KAMSOFT S.A. dane osobowe użytkowników wyłącznie w celu moderowania
komentarzy opublikowanych na jej stronie internetowej.
KAMSOFT S.A. nie ma wpływu na przetwarzanie i wykorzystywanie danych użytkownika przez firmę
Disqus.

Więcej informacji można znaleźć po adresem: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqusprivacy-policy.
---------------------------------------------------Pod kafelkiem FACEBOOK PIXEL
FACEBOOK PIXEL
Facebook Pixel to fragment kodu umieszczany w serwisie, którego administratorem jest KAMSOFT S.A.
Narzędzie to pozwala KAMSOFT S.A. na kierowanie do użytkowników w serwisie Facebook reklam
spersonalizowanych pod kątem ich zachowań w serwisie internetowym, którego administratorem jest
KAMSOFT S.A.
Dostawcą narzędzia jest firma Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla
użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2, Irlandia (dalej firma Facebook).
KAMSOFT S.A. informuje, że w ramach tego narzędzia, osoby trzecie, w tym firma Facebook, mogą
wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub
odbierania informacji z witryny i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług
pomiarów i targetowania reklam.
Użytkownik może jednak wyłączyć gromadzenie i używanie informacji o nim do obsługi targetowania
reklam. Więcej informacji, w tym dotyczących sposobu w jaki użytkownik może wyłączyć tę
funkcjonalność znaleźć można pod adresem http://www.aboutads.info/choices oraz
http://www.youronlinechoices.eu.
Co do zasady, w ramach tego narzędzia KAMSOFT S.A., nie przetwarza danych osobowych
użytkowników. KAMSOFT S.A. ma dostęp jedynie do anonimowych informacji dotyczących działań
podjętych przez użytkownika w ramach serwisu internetowego, którego administratorem jest
KAMSOFT S.A.
W przypadku, gdyby jednak dane udostępniane przez użytkownika, zawierały dane osobowe,
KAMSOFT S.A. informuje, że jest w stosunku do tych danych Administratorem danych. KAMSOFT S.A.
spełnia obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO w niniejszym serwisie, w zakładce
„Obowiązek informacyjny”. Ponadto, KAMSOFT S.A. oświadcza, że przetwarza ww. dane osobowe w
celach marketingu bezpośredniego produktów i usług oraz analizy i optymalizacji świadczonych przez
KAMSOFT S.A. usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony
interes Administratora danych (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Dane są przetwarzane przez okres niezbędny
dla realizacji wyżej opisanych celów, nie dłużej jednak niż do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,
w tym poprzez wyłączenie niniejszej funkcjonalności w sposób wskazany powyżej. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne. Odbiorcą tych danych jako podmiot przetwarzający jest firma Facebook
i inne podmioty wchodzące w skład jej grupy kapitałowej. Z uwagi na fakt, iż firma Facebook
wykorzystuje infrastrukturę techniczną, która znajduje się na terenie USA, dane osobowe mogą być

przekazywane do państw trzecich. Firma Facebook uzyskała odpowiedni certyfikat zgodności z tzw.
Tarczą Prywatności („EU-U.S. Privacy Shield”), potwierdzający wdrożenie wymaganego poziomu
ochrony.
Więcej informacji można znaleźć po adresem: https://www.facebook.com/about/privacy.
---------------------------------------------------Pod kafelkiem FACEBOOK INSIGHTS
FACEBOOK INSIGHTS
Narzędzie Facebook Insights dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za
pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie
Facebook wynoszący 2 lata.
Dostawcą narzędzia jest firma Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla
użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2, Irlandia (dalej firma Facebook).
KAMSOFT S.A. informuje, że w ramach tego narzędzia, osoby trzecie, w tym firma Facebook, mogą
wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z witryny
i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam.
Użytkownik może jednak wyłączyć gromadzenie i używanie informacji o nim do obsługi targetowania
reklam. Więcej informacji, w tym dotyczących sposobu w jaki użytkownik może wyłączyć tę
funkcjonalność znaleźć można pod adresem http://www.aboutads.info/choices oraz
http://www.youronlinechoices.eu.
Co do zasady, w ramach tego narzędzia KAMSOFT S.A., nie przetwarza danych osobowych
użytkowników. KAMSOFT S.A. ma dostęp jedynie do anonimowych informacji dotyczących działań
podjętych przez użytkownika w ramach serwisu internetowego, którego administratorem jest
KAMSOFT S.A.
W przypadku, gdyby jednak dane udostępniane przez użytkownika, zawierały dane osobowe,
KAMSOFT S.A. informuje, że jest w stosunku do tych danych Administratorem danych. KAMSOFT S.A.
spełnia obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO w niniejszym serwisie, w zakładce
„Obowiązek informacyjny”. Ponadto, KAMSOFT S.A. oświadcza, że przetwarza ww. dane osobowe w
celach marketingu bezpośredniego produktów i usług oraz analizy i optymalizacji świadczonych przez
KAMSOFT S.A. usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony
interes Administratora danych (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Dane są przetwarzane przez okres niezbędny
dla realizacji wyżej opisanych celów, nie dłużej jednak niż do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,
w tym poprzez wyłączenie niniejszej funkcjonalności w sposób wskazany powyżej. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne. Odbiorcą tych danych jako podmiot przetwarzający jest firma Facebook
i inne podmioty wchodzące w skład jej grupy kapitałowej. Z uwagi na fakt, iż firma Facebook
wykorzystuje infrastrukturę techniczną, która znajduje się na terenie USA, dane osobowe mogą być

przekazywane do państw trzecich. Firma Facebook uzyskała odpowiedni certyfikat zgodności z tzw.
Tarczą Prywatności („EU-U.S. Privacy Shield”), potwierdzający wdrożenie wymaganego poziomu
ochrony.
Więcej informacji można znaleźć po adresem: https://www.facebook.com/about/privacy.
---------------------------------------------------Pod kafelkiem GOOGLE ANALYTICS
GOOGLE ANALYTICS
Usługa Google Analytics wraz z funkcjami reklamowymi do celów analizy użycia witryny przez
użytkowników oraz prowadzenia działań remarketingowych. Usługa korzysta z plików cookie (plików
tekstowych) przechowywanych na urządzeniu użytkownika.
Dostawcą usługi jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Użytkownik ma możliwość zapobieżenia przechowywania plików cookie na swoim urządzeniu poprzez
odpowiednie skonfigurowanie swojej przeglądarki. Dodatkowo są dostępne narzędzia służące do
blokowania usługi Google Analytics, których wykaz znajduje się pod adresem
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Co do zasady, w ramach tej usługi, nie dochodzi do przetwarzania danych osobowych użytkowników,
w szczególności w postaci: adresów e-mail, adresów pocztowych, numerów telefonów, imion i nazwisk
itd. Przetwarzane będą dane w postaci adresów IP oraz pseudonimowe identyfikatory, które KAMSOFT
S.A. nie pozwalają na identyfikację osoby fizycznej.
W przypadku, gdyby jednak dane udostępnione przez użytkownika a przekazane firmie Google,
zawierały dane osobowe, KAMSOFT S.A. informuje, że jest w stosunku do tych danych
Administratorem danych. KAMSOFT S.A. spełnia obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i
14 RODO w niniejszym serwisie, w zakładce „Obowiązek informacyjny”. Ponadto, KAMSOFT S.A.
oświadcza, że przetwarza ww. dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług
oraz analizy i optymalizacji świadczonych przez KAMSOFT S.A. usług. Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
Dane są przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji wyżej opisanych celów, nie dłużej jednak niż
do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, w tym poprzez wyłączenie niniejszej funkcjonalności w
sposób wskazany powyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odbiorcą tych danych jako
podmiot przetwarzający jest firma Google. Z uwagi na fakt, iż firma Google wykorzystuje infrastrukturę
techniczną, która znajduje się na terenie USA, dane osobowe mogą być przekazywane do państw
trzecich. Firma Google uzyskała odpowiedni certyfikat zgodności z tzw. Tarczą Prywatności („EU-U.S.
Privacy Shield”), potwierdzający wdrożenie wymaganego poziomu ochrony.
Więcej informacji można znaleźć po adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
----------------------------------------------------

Pod kafelkiem FIREBASE CLOUD MESSAGING
FIREBASE CLOUD MESSAGING
Narzędzie Firebase Cloud Messaging umożliwia wyświetlanie użytkownikowi serwisu internetowego,
którego administratorem jest KAMSOFT S.A., powiadomień push.
Dostawcą narzędzia jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Co do zasady, w ramach korzystania z tego narzędzi nie dochodzi do przetwarzania danych osobowych
użytkowników, w szczególności w postaci: adresów e-mail, adresów pocztowych, numerów telefonów,
imion i nazwisk itd. Przetwarzane będą dane w postaci identyfikatorów przeglądarek (tokenów), które
KAMSOFT S.A. nie pozwalają na identyfikację osoby fizycznej.
Użytkownik może wyłączyć otrzymywanie powiadomień push w ustawieniach przeglądarki.
W przypadku, gdyby jednak dane udostępnione przez użytkownika a przekazane firmie Google,
zawierały dane osobowe, KAMSOFT S.A. informuje, że jest w stosunku do tych danych
Administratorem danych. KAMSOFT S.A. spełnia obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i
14 RODO w niniejszym serwisie, w zakładce „Obowiązek informacyjny”. Ponadto, KAMSOFT S.A.
oświadcza, że przetwarza ww. dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług
oraz analizy i optymalizacji świadczonych przez KAMSOFT S.A. usług. Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
Dane są przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji wyżej opisanych celów, nie dłużej jednak niż
do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, w tym poprzez wyłączenie niniejszej funkcjonalności w
sposób wskazany powyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odbiorcą tych danych jako
podmiot przetwarzający jest firma Google. Z uwagi na fakt, iż firma Google wykorzystuje infrastrukturę
techniczną, która znajduje się na terenie USA, dane osobowe mogą być przekazywane do państw
trzecich. Firma Google uzyskała odpowiedni certyfikat zgodności z tzw. Tarczą Prywatności („EU-U.S.
Privacy Shield”), potwierdzający wdrożenie wymaganego poziomu ochrony.
Więcej informacji można znaleźć po adresem: https://firebase.google.com/support/privacy.
---------------------------------------------------Pod kafelkiem INTEGRACJA Z YOUTUBE
INTEGRACJA Z YOUTUBE
Integracja z Youtube polega na możliwości osadzenia filmu wideo zapisanego pod adresem
http://www.youtube.com, w serwisie internetowym, którego administratorem jest KAMSOFT S.A.
Umożliwia to użytkownikowi obejrzenie takiego filmu bezpośrednio w ramach takiego serwisu
internetowego.
Dostawcą narzędzia jest firma YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Firma YouTube korzysta z plików cookie, które śledzą dane o zachowaniu użytkowników. Firma
YouTube zapisuje dane zebrane na temat użytkownika jako profile użytkowania i wykorzystuje je do
celów reklamy, badania rynku i/lub kształtowania swojej strony internetowej odpowiednio do
własnych potrzeb.
KAMSOFT S.A. korzystając z tego narzędzia nie przetwarza jakichkolwiek danych osobowych
użytkowników. KAMSOFT S.A. nie ma też wpływu na przetwarzanie i wykorzystywanie danych
użytkownika przez firmę YouTube.
Więcej informacji na temat polityki prywatności firmy YouTube jest dostępnych pod adresem:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

