
Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies”

w Serwisie internetowym rabato.com

Postanowienia ogólne 

1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem 
strony internetowej pod adresem rabato.com  (dalej: „Serwis”/,,Serwis internetowy” lub ,,Strona”).

2. Właścicielem Strony i administratorem danych jest Curious Limited z siedzibą w Gibraltarze, adres: Suite 4, 
4 Giro’s Passage, GX11 1AA, Gibraltar, wpisana do właściwego rejestru pod nr GICO.113940-94 (dalej jako: 
,,Administrator”). 

3. Kontakt w sprawie danych osobowych jest możliwy za pomocą:
a. poczty elektronicznej: rabato.ads@gmail.com;
b. poczty tradycyjnej, kierowanej na adres siedziby Administratora, wskazany w ppkt. 2 powyżej. 

4. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe zebrane za pośrednictwem Strony zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane 
,,RODO”.

5. Wyrazy użyte z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Serwisu internetowego.
6. Adresatem możliwości korzystania z Usług dostępnych na stronie internetowej nie są osoby poniżej 16 roku 

życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących osób 
poniżej 16 roku życia.

7. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a 
dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje 
odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające 
ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed 
ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

8. Administrator przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:
a. dane dotyczące aktywności w Serwisie;
b. dane dotyczące reklamacji, skarg i wniosków;
c. dane dotyczące usług marketingowych. 

9. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale może stanowić warunek świadczenia 
przez Administratora Usług za pośrednictwem Serwisu internetowego. 

10. Administrator może zmienić Politykę Prywatności. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie polityki 
prywatności z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni poprzez komunikat na stronach internetowych Serwisu. 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku subskrypcji newslettera, w celu wykonania umowy, 

której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
2. Użytkownik podaje następujące dane: adres e-mail, imię.
3. Podczas korzystania ze Strony mogą być pobierane dodatkowo takie informacje jak: adres IP przypisany do 

komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, 
czas dostępu, typ systemu operacyjnego, czy adresu ID.

4. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, m.in. informacje o czynnościach, 
podejmowanych na Stronie, w tym linkach i odnośnikach, z których  skorzystali (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).



5. W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu 
sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzane są dane  niezbędne do udowodnienia 
istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej 
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

6. W celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Użytkowników, 
przetwarzane mogą być podane przez Użytkownika dane osobowe w reklamacjach skargach i wnioskach, 
lub w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie, jak również dane dotyczące 
świadczonych Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach 
dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7. W celu marketingu Usług Administratora oraz usług partnerów, w tym remarketingu, przetwarzane mogą 
być dane osobowe podane przez Użytkownika przy zapisie do newslettera, dane dotyczące aktywności 
Użytkownika w Serwisie internetowym w tym aktywności, które są rejestrowane i przechowywane za 
pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia aktywności, wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie 
internetowym, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku 
remarketingu, wykorzystane mogą być dane o aktywności Użytkownika w celu dotarcia do niego z 
komunikatami marketingowymi poza Serwisem internetowym. W tym celu Usługodawca może też 
korzystać z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu komunikatów Usługodawcy 
na stronach internetowych innych niż strony Serwisu internetowego. Szczegóły na ten temat można znaleźć 
w zapisach dotyczących Plików cookies. 

Odbiorcy danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy 
prowadzeniu Serwisu. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności podmioty te mają status 
podmiotów przetwarzających lub administratorów.

2. Podmioty przetwarzające to m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający 
systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na Stronie, systemy do analizy skuteczności kampanii 
marketingowych. Szczegółową listę dostawców można znaleźć pod adresem: 
http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

3. Dostawcy usług, o których mowa w ppkt. powyżej działają na zlecenie Administrator lub samodzielnie 
określają cele i sposoby przetwarzania danych. 

4. Administrator będzie udostępniać dane osobowe uprawnionym organom państwowym w przypadku 
otrzymania stosownego żądania.

Czas przetwarzania danych osobowych 

1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika przechowywane są przez 
Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu 
odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być 
podnoszone w stosunku do Administratora. Co do zasady terminy przedawnienia roszczeń wynoszą 6 lat, a 
dla roszczeń związanych z prowadzenie działalności gospodarczej 3 lata, o ile przepis szczególny nie stanowi 
inaczej.

2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy 
danych statystycznych i dostosowania Strony do preferencji Użytkowników, a także administrowania 
Stroną.

3. Dane przechowywane są przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików 
cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika przez Użytkownika.



4. Dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być 
wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości 
sprzedażowych Serwisu internetowego.

Prawo osoby, której dane są przetwarzane

1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi (art. 7 ust. 3 RODO). 
Cofnięcie zgody wywołuje skutek od chwili jego dokonania i nie ma wpływu na przetwarzanie danych 
przez Administratora przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga dla Użytkownika negatywnych 
konsekwencji. Użytkownik może utracić możliwość korzystania z usług lub funkcjonalności Serwisu, które 
mogą być świadczone przez Administratora jedynie na podstawie zgody Użytkownika.

2. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną 
sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania (art. 21 RODO).

3. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania newslettera jest równoznaczna ze sprzeciwem 
Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych dokonywanym na potrzeby realizacji tej Usługi.

4. W przypadku zasadności sprzeciwu dane osobowe Użytkownika których dotyczył sprzeciw zostaną 
usunięte, o ile Administrator nie będzie zobowiązane do ich przetwarzania na innej podstawie prawnej.

5. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych – tzw. ,,prawo 
do bycia zapomnianym” -  (art. 17 RODO ) w sytuacji, gdy: 

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były 
przetwarzane;

b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego 
zgodę;

c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego 

przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Państwa członkowskiego, któremu 
Administrator podlega;

f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
6. Niezależnie od zgłoszonych żądań usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub 

wycofaniem zgody, Administrator może zachować dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest 
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego 
obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, 
któremu podlega Administrator.

7. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych (art. 18 RODO). Do 
czasu rozpatrzenia żądania Użytkownik nie będzie mógł korzystać z funkcjonalności lub usług, z których 
korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Administrator nie będzie też 
wysyłał do Użytkownika żadnych komunikatów.

8. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących 
przypadkach:

a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator ograniczy 
wykorzystanie danych na czas potrzebny do sprawdzenia ich prawidłowości, nie dłużej niż na 7 dni;

b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik 
zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub 
wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń;

d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas 
potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i 



wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane 
osobowe Użytkownika.

9. Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe (art. 15 
RODO), a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o 

odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych 
Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu 
przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO 
oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o 
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach 
stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
10. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego 

danych osobowych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO). Z uwzględnieniem celów przetwarzania, 
Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 
w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując wniosek na adres e-mail 
Administratora. 

11. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie 
przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych (art. 20 RODO ). 
Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora 
bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku 
Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem 
powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie 
otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

12. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z żądaniami o których mowa w ppkt. powyżej, Administrator 
zajmie stanowisko (tj. uwzględni bądź odmówi żądaniu Użytkownika) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 
miesiąca od otrzymania żądania. Termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące ze względu 
na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o czym Administrator  poinformuje Użytkownika 
przed upływem miesiąca od otrzymania żądania podając równocześnie przyczynę przedłużenia terminu.

13. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego 
danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

14. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w 
państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia 
domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

15. Żądanie dostępu, sprostowania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienie sprzeciwu jak i żądanie 
przenoszenia danych osobowych, o których mowa w niniejszym pkt., należy zgłaszać za pośrednictwem 
wiadomości e-mail, na adres Administratora: rabato.ads@gmail.com.

Pliki cookies 

1. Serwis używa plików, tzw. Cookies, zapisywanych przez Administratora w urządzeniu za pomocą którego 
Użytkownik korzysta ze Strony, w przypadkach gdy pozwalają na to ustawienia przeglądarki internetowej. 
Plik cookie zawiera m.in. nazwę domeny, z której pochodzi, okres ważności oraz losowo przypisaną liczbę 
identyfikującą. Informacje zbierane przez pliki cookies pomagają dostosowywać Serwis do potrzeb 



Użytkowników oraz pozwalają opracowywać dane zbiorcze dotyczące ogólnych statystyk odwiedzin 
Strony.

2. Serwis wykorzystuje pliki cookies następujących typów:
a. cookies sesyjne, które są usuwane z urządzenia Użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki lub 

wyłączeniu urządzenia, nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani 
informacji poufnych z urządzeń Użytkowników;

b. cookies trwałe, które są przechowywane w pamięci urządzenia Użytkownika do momentu ich 
skasowania lub wygaśnięcia, nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani 
informacji poufnych z urządzeń Użytkowników.

3. Pliki cookies własne są wykorzystywane przez Administratora w celu tworzenia anonimowych statystyk 
sposobów korzystania przez Użytkowników ze Strony, w celu ulepszania Strony.

4. Pliki cookies zewnętrzne są wykorzystywane przez Administratora w celu:
a. zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, Google 

Ads, Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego jest Google Ireland Ltd. z siedzibą 
w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami:

- https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
- https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl;

5.  Przeglądarki internetowe umożliwiają Użytkownikom ograniczenie lub wyłączenie dostępu plików 
cookies do urządzeń. Skorzystania z tych opcji może ograniczyć możliwość korzystania ze Strony w 
zakresie funkcji które wymagają plików cookies. 

6. Administrator może gromadzić adresy IP Użytkowników w celu tworzenia analiz statystycznych, 
diagnozowania problemów technicznych, udoskonalania Strony oraz zapewnienia bezpieczeństwa.

7. Odpowiedzialność za zachowanie zasad prywatności w serwisach internetowych do których prowadzą 
linki i odnośniki na Stronie ponoszą podmioty je prowadzące. 

8. Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, Użytkownik może 
samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich 
przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies do swojego urządzenia. Ustawienia te Użytkownik 
może zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej 
bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu. Szczegółowe informacje 
o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki 
internetowej) z którego Użytkownik korzysta.


