Platan Property sp z oo Polityka prywatności
W Platan Property sp z oo. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskie 56C
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, pod
nr KRS 0000567115, „Administrator” Twoich danych) szanujemy Twoje prawo do
prywatności. Na tej stronie znajdziesz naszą informację w sprawie gromadzenia,
przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO. W związku z tym zobowiązani jesteśmy do prowadzenia procesu zbierania zgód od
użytkowników na zbieranie i przetwarzanie ich danych osobowych lub przetwarzania na innej
podstawie prawnej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.
Na naszych stronach używamy technologii takich jak pliki cookie do zbierania i
przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania
ruchu na stronach. Dostęp do informacji o korzystaniu przez użytkowników z naszej strony
mają także podmioty powiązane oraz nasi zaufani partnerzy, którzy również wykorzystują
technologie takie jak pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu
personalizowania treści i reklam, oraz analizowania ruchu na naszych stronach i w Internecie.
Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody lub innej podstawy prawnej.
Masz prawo żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego
przetwarzania danych przez administratora i nie mają wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zawsze kiedy mówimy i piszemy Zaufani Partnerzy mamy na myśli naszych partnerów
biznesowych, a więc podmioty, z którymi współpracujemy, mamy zawarte umowy i staramy
się by one także dokładały należytej staranności chroniąc Państwa dane osobowe. Listę
Zaufanych Partnerów będziecie Państwo mogli znaleźć poniżej w tym dokumencie.
Podstawa i cel przetwarzania
Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka
rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z
naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:
1. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania
danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze
usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia
bezpieczeństwa Twoich danych, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych
usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści
w usługach czy reklamach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych
usług administratora oraz jego zaufanych partnerów.
2. Twoja dobrowolna zgoda. Może być potrzebna w przypadku, gdy usługi marketingowe
dostarczają Ci podmioty trzecie (czyli Zaufani Partnerzy, o których mowa poniżej). Aby
móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować)
reklamodawcy i ich przedstawiciele muszą mieć możliwość przetwarzania Twoich danych.
Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej
udzielać. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym
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momencie. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane
poniżej.
3. Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku
posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez
RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie
z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich
przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia,
ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku
niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku,
gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu
istnienia tego uzasadnionego interesu.
Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane przez Platan Property sp z
oo
Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w
logach systemowych (np. adres IP) są przez nas wykorzystywane w celach technicznych,
związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do
zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego
następuje połączenie) oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści
oraz reklam do ich potrzeb i zainteresowań.
Dane demograficzne (np. wiek, płeć, wielkość miejscowości) mogą również być zestawiane z
wybranymi danymi eksploatacyjnymi (np. zapisanymi w plikach cookie) i wykorzystywane w
celu badania preferencji użytkowników i podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług,
przy czym zestawiane dane pozbawione są w takim wypadku wszelkich oznaczeń
identyfikujących (RODO nazywa taką czynność anonimizacją co oznacza, że dane te po
takiej operacji nie stanowią danych osobowych, a więc nie można nikogo przy ich użyciu
zidentyfikować) i są przechowywane nie dłużej niż 5 lat.
W jaki sposób chronione są informacje?
Proces autoryzacji (logowania) do naszych zasobów realizowany jest za pomocą
bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci
Internet. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez nas z zachowaniem
odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa w tym zakresie.
Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?
Nie planujemy udostępniania i nie udostępniamy danych poza Europejski Obszar
Gospodarczy.
Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku
Informujemy, że każdy użytkownik ma prawo wglądu, modyfikacji i usunięcie posiadanych
przez nas danych osobowych użytkownika. W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie
rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do nas: na adres al.
Jerozolimskie 56C
Prawo wyboru
Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz
rozwój oferty Platan Property powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać
zmianom, o których będziemy informować na tej stronie.
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Jesteśmy otwarci na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące
zachowania poufności informacji. Można się z nami kontaktować elektronicznie lub pocztą
tradycyjną. Szczegóły w zakładce KONTAKT.
Słowniczek przydatnych pojęć
Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji. Ich celem jest jedynie przybliżenie
niektórych pojęć użytych w tym dokumencie.
• cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze
użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego
komputera:
➢ W ramach Serwisu http://www.chplatan.pl tosowane są następujące rodzaje plików
cookies:
➢ „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Serwisu;
➢ pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
➢ „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Serwisu;
➢ „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 internetowej itp.;
➢ „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
• log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy
każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub
bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
• adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do
Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub
przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
• protokół SSL - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja
jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się
otwartym tekstem,
Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet
Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania
wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że
wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej
kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie
odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem
funkcjonalności stron.
Lista Zaufanych Partnerów:
AdPrime sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Alei Stanów Zjednoczonych 34/72,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, pod
nr KRS 0000428749,
Google - Google LLC, Google Ireland Limited, spółka z siedzibą w Republice Irlandii,
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Państwa dane będziemy przekazywać także następującym kategoriom Zaufanych Partnerów:
Agencje Reklamowe,
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