
Polityka prywatności

1. Administrator

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego jest:

Performers sp. z o.o. z siedzibą Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000605589, NIP: 5223057666, Regon: 363975068, zwaną dalej
„Administratorem”.

Dane osobowe mogą być przekazywane również naszym zaufanym partnerom, tj. innym przedsiębiorstwom z grupy w
przedsiębiorców Group One, do której należy Administrator, w szczególności w celach organizacyjnych oraz w celu
wspólnego przedstawienia oferty:

Lista spółek należących do grupy przedsiębiorców Group One znajduje się poniżej.

Do grupy przedsiębiorców Group One należą następujące podmioty:

1. Group One S.A. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa;
2. Mediaplus Medianest sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa;
3. Salestube sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa;
4. Value Media sp. z o.o. with its registered office at Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warsaw;
5. RL Media sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa;
6. RL Media sp. z o.o. k. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa;
7. Mediaplus Warsaw sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa;
8. Labcon sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa;
9. Change Serviceplan sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa;
10. Media Republic sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa;
11. Gong Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Długosza 2, 44-100 Gliwice;
12. Media Ready sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa;
13. 2LM Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa;
14. Get Louder sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa;
15. GrowNow Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa;
16. Group One Mediaplus Prague s.r.o. z siedzibą przy ul. Klimentská 1746/52, 110 00 Praga 1;
17. Plan.Net Technest Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa;
18. GameChanger Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa;
19. HMMH Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Michalczyka 5, 53-633 Wrocław
20. Performers Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa;
22. Group One Media sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa.

Każda ze spółek jest odrębnym administratorem danych osobowych.
Niniejsza polityka stosuje się do każdego z wymienionych wyżej podmiotów.

2. Zasady ogólne

Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasz Serwis
Internetowy (dalej: „Serwis”), w związku z czym dokładamy najwyższej staranności, aby Administrator zapewniał
bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych oraz ich przetwarzanie zgodnie z przepisami obowiązującego
prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych.

Możemy zbierać I przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

1. Informacje zbierane podczas wizyty użytkownika na stronie internetowej – podczas wizyty na naszej stronie
internetowej,

2. Informacje techniczne (gdy wchodzisz na tę stronę i nasze usługi technologiczne) oraz dane online – w czasie
wizyty na stronie,



3. dane podawane przez formularze kontaktowe dostępne na stronach naszych serwisów,
4. informacje biznesowe,
5. dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz załączników (głównie dane adresowe),
6. dane niezbędne do rozliczeń,
7. dane kontaktowe,
8. informacje ze źródeł publicznych,
9. informacje dotyczące dochodzeń lub postępowań oraz wiarygodności i karalności danego podmiotu (co jest

związane z tematyką compliance i przeciwdziałania praniu pieniędzy,
10. listy obecności (w przypadku wizyt w naszym biurze lub uczestnistwa w naszych szkoleniach),
11. ewentualne subskrypcje,
12. jeśli wyraziłeś na coś zgodę, wszelkie informacje dotyczące wyrażenia lub cofnięcia zgody,
13. dane dotyczące wydarzeń (np. frekwencja),
14. dane dotyczące odwiedzin naszych profili w mediach społecznościowych,
15. dane identyfikacyjne (jeśli korzystasz z jednego z naszych narzędzi),
16. dane potencjalnych kandydatów do pracy (pozostawione za pośrednictwem formularza na stronie lub

przekazane w inny sposób).

Nie gromadzimy danych osobowych dotyczących Twojej aktywności online na stronach internetowych ani w usługach
internetowych osób trzecich.

4. Cele I podstawy prawne przetwarzania danych.

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług z użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
3. archiwizacji danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
4. utrzymywania i nawiązywania komunikacji z użytkownikiem: wysyłania e-maili, innych wiadomości w celu
informowania o zmianach prawnych, sytuacji rynkowej i naszych usługach, a także nawiązywania i
utrzymywania relacji biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) ),
5. realizacji kampanii marketingowych i reklamowych na zlecenie klienta (odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b
RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
6. Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj.:

1) analizowania i profilowania danych w celach marketingowych dotyczących produktów i usług (art.
6 ust. 1 lit. f RODO),
2) analizowania danych w celach marketingowych dotyczących produktów i usług podmiotów
trzecich (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) zarządzania relacją z Klientem lub jego firmą/organizacją, w tym nawiązywania i utrzymywania
kontaktu z Klientem/użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4) monitorowanie serwisu: sprawdzanie, czy serwis i inne nasze usługi technologiczne są
wykorzystywane w odpowiedni sposób oraz optymalizacja ich funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit. f)),
5) utrzymywanie bezpieczeństwa online: ochrona naszych zasobów informacyjnych i platform
technologicznych przed nieupoważnionym dostępem lub użyciem oraz monitorowanie złośliwego
oprogramowania i innych zagrożeń bezpieczeństwa (art. 6 ust. 1 lit. f),
6) utrzymywanie relacji biznesowych: zarządzanie i administrowanie naszymi relacjami z Tobą, Twoją
firmą lub organizacją, w tym prowadzenie ewidencji kontaktów biznesowych, usług i płatności w celu
dostosowania ofert i rozwoju relacji biznesowych oraz ukierunkowania kampanii marketingowych i
promocyjnych (art. 6) ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
7) rekrutacji nowych pracowników (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
8) organizacji i obsługi wydarzeń (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
ewentualnie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zależności od wydarzenia oraz jego cel i źródło),
9) zapewnienie zgodności z regulacjami, w szczególności w zakresie przeciwdziałania praniu
pieniędzy, kontroli, sankcji i innymi regulacjami dotyczącymi zapobiegania i wykrywania przestępstw
oraz wymogami regulacyjnymi i przeciwdziałania oszustwom i przestępczości (art. 6 ust. 1) f RODO).

5. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych są wyłącznie osoby upoważnione przetwarzające dane na zlecenie Administratora. Dane mogą
być ujawnione zewnętrznym podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora
lub innym podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, na podstawie stosownych
umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu odpowiednich środków technicznych i



środki organizacyjne zapewniające ochronę danych przez ww. podmioty. Twoje dane mogą być również udostępniane
podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, m.in. organom ścigania w
przypadku wystąpienia z żądaniem przez taki organ na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego
się postępowania karnego).

Dane mogą być również udostępniane innym członkom grupy kapitałowej Group One w zakresie niezbędnym do
wykonania umowy lub prawnie uzasadnionego interesu grupy kapitałowej (w szczególności w celach
administracyjnych).

6. Profilowanie I zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że Twoje dane mogą podlegać profilowaniu, ale nie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Ewentualne profilowanie odbywa się w celach marketingowych oraz w celu nawiązania relacji biznesowej.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Każda osoba będąca podmiotem danych osobowych, ma następujące prawa:

1) prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego wcześniej dokonano na podstawie tej zgody,

2) niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu),
3) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, co oznacza prawo osoby, której dane dotyczą,

do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją
(dotyczy wyłącznie przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO),

4) sprostowania danych,
5) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7) prawo do do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, stanowiące prawo do żądania ograniczenia

przetwarzania w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO oraz prawo żądania od administratora
niezwłocznego usunięcia danych osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 17 RODO,

8) prawo do przenoszenia danych – możliwość otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczących osoby, której dane
dotyczą, oraz przesłania tych danych innemu administratorowi,

9) prawo do otrzymania stosownych informacji udzielanych na żądanie – tj. prawo do otrzymania informacji czy
dane są faktycznie przetwarzane oraz do otrzymania kopii danych, a także do otrzymania informacji w innych
sprawach określonych w art. 15 RODO,

10) tzw. prawo do bycia zapomnianym – prawo stanowiące, że na żądanie osoby, której dane dotyczą, jej dane
zostaną niezwłocznie usunięte z systemów administratora,

11) prawo do bycia poinformowanym o incydencie stanowiącym naruszenie ochrony danych osobowych.

8. Termin reakcji na zgłoszenia

Niezbędne informacje udzielane są bez zbędnej zwłoki (zwłaszcza w przypadku naruszenia przepisów o ochronie
danych osobowych), jednak obowiązujące przepisy nakładają na nas miesięczny termin na udzielenie informacji

9. Dalsze przetwarzanie danych

Twoje dane mogą zostać powierzone do przetwarzania, na podstawie stosownej umowy:
1) spółkom z grupy przedsiębiorców Group One w celu wykonania zawartej umowy,
2) sieciom reklamowym i dostawcom usług analitycznych: w celu wspierania i wyświetlania reklam na naszej

stronie internetowej, w aplikacjach i innych narzędziach mediów społecznościowych, w tym podmiotom
takim jak Google czy Facebook, w zależności od tego, skąd pochodzą dane i czego dotyczy przetwarzanie,

3) dostawcom: którzy wspierają naszą działalność, w tym dostawcom IT, twórcom zarządzającym stronami
internetowymi, współpracującym agencjom marketingowym, reklamowym, kreatywnym, cyfrowym,
eventowym lub innym,

4) agencjom pośrednictwa pracy, gdzie rekrutujemy nowych pracowników za pośrednictwem podmiotów
trzecich.

10. Retencja danych

Dane osobowe przechowujemy w postaci umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, nie dłużej, niż jest



to niezbędne do celów, w których dane te są zbierane i dalej przetwarzane, tj. np. przez okres obowiązywania umowy
między Administratorem a użytkownikiem. Czas przechowywania danych osobowych jest zatem ograniczony do
ścisłego minimum.

Okres przetwarzania danych ustalamy w pierwszej kolejności na podstawie przepisów prawa oraz prawnie
uzasadnionego interesu administratora, który może się różnić w zależności od kategorii danych.

Co do zasady będzie to zatem okres właściwy dla okresu przedawnienia roszczeń wynikających z rodzaju powierzonej
sprawy (tj. 6 lat w sprawach konsumenckich oraz 3 lata w przypadku świadczeń okresowych i gospodarczych).

Okresy przechowywania danych odpowiednie dla każdej kategorii są określone w polityce przechowywania danych. W
celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@groupone.com.pl.

11. Przekazywanie danych

Informujemy, że dane nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego,

Wyjątkiem od tej reguły może być sytuacja, w której serwer danej witryny lub źródło świadczonej przez nas usługi
znajduje się w innym kraju (np. w przypadku podmiotów takich jak Google czy Facebook).

12. Kontakt z inspektorem danych osobowych.

Niektóre ze spółek należących do grupy przedsiębiorców Group One powołały Inspektora Ochrony danych:

1. Salestube: iod@salestube.pl
2. Labcon: iod@labcon.pl
3. RL Media: iod@rlmedia.pl
4. Value Media: iod@valuemedia.pl
5. Mediaplus Warsaw

and Mediaplus Medianest: iod@mediaplus.pl
6. Change Serviceplan: iod@changeserviceplan.pl
7. Media Republic: iod@mediarepublic.pl
8. Gong: iod@gong.pl
9. Group One: iod@groupone.com.pl
10. Mediaplus Medianest: iod@grouponemedia.pl

11. GrowNow: iod@grow.pl

12. Plan.Net Technest: iod@technest.pl

13. Media Ready: iod@mediaready.pl

14. Get Louder: iod@getlouder.pl

15. 2LM: iod@2lm.pl

16. Game Changer: iod@game-changer.pl

17. HMMH: iod@hmmh.pl

13. Kontakt

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować w sprawie skorzystania z określonego prawa lub w jakiejkolwiek innej sprawie
związanej z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, które ma miejsce, skontaktuj się z nami telefonicznie lub
wyślij wiadomość na adres:

iod@ groupone.com.pl

telefon kontaktowy: +48 22 203 60 00

14. COOKIES

Pliki cookie to małe pliki składające się z liter i cyfr, które są pobierane na Twoje urządzenie podczas korzystania ze
strony internetowej.

mailto:iod@groupone.com.pl


W ramach naszych serwisów stosujemy pliki cookies, aby korzystanie z nich było funkcjonalne i przyjazne dla
użytkownika. Używamy również plików cookies w celu tworzenia statystyk i weryfikacji korzystania z tych stron.

Ze względu na żywotność plików cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych
plików:

a) pliki sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia Portalu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

b) pliki stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików
cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Natomiast ze względu na cel plików cookies i innych podobnych technologii stosujemy następujące rodzaje plików
cookies:

a) pliki cookies niezbędne do działania serwisu – umożliwiające korzystanie z naszych usług, m.in. uwierzytelniające
pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania; pliki cookies służące do zapewnienia
bezpieczeństwa, m.in. wykorzystywane do wykrywania nadużyć uwierzytelniania;

b) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i
aplikacji;

c) „funkcjonalne” pliki cookies – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację
interfejsu użytkownika, np.: w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru
czcionki, wyglądu strony i aplikacji itp.

d) reklamowe pliko cookies – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych
do ich zainteresowań,

e) statystyczne pliko cookies – używane do zliczania statystyk Serwisu Internetowego.

Ustawienia przeglądarek internetowych są zazwyczaj domyślnie zaprogramowane tak, aby akceptowały pliki cookies,
jednak można je w prosty sposób dostosować poprzez ich zmianę. Jeśli zdecydujesz się wyłączyć obsługę plików
cookies w swojej przeglądarce, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcjonalności oferowanych przez
Serwis. Więcej informacji na temat ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na
stronach samych przeglądarek, m.in.:

a) Internet Explorera

b) Mozilla Firefox

c) Chrome

d) Opera.


