POLITYKA PRYWATNOŚCI
STRONY INTERNETOWEJ
WWW.4CF.PL

1. Dla Administratora danych osobowych
niniejszej strony internetowej, ochrona
danych użytkowników jest sprawą
najwyższej wagi. Administrator dokłada
wszelkich starań, aby dane osobowe
Użytkowników, które nam powierzają w
trakcie korzystania ze strony internetowej
były bezpieczne.
2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba
prawna albo jednostka organizacyjna,
nieposiadająca osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną,
korzystająca z usług elektronicznych,
dostępnych w ramach strony internetowej
www.4cf.pl.
3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia
zasady i zakres przetwarzania danych
osobowych Użytkownika lub osób go
reprezentujących, przysługujące im prawa,
jak też obowiązki Administratora danych
osobowych, a także informuje o
użytkowaniu plików cookies.
4. Administrator stosuje odpowiednie środki
techniczne i rozwiązania organizacyjne,
zapewniające wysoki poziom ochrony
przetwarzanych danych osobowych oraz
zabezpieczenia przed dostępem osób
nieupoważnionych.

WWW.4CF.PL WEBSITE
PRIVACY POLICY

1. The protection of Users’ personal data is
of utmost importance to the Personal Data
Controller (hereafter referred to as “the
Controller”) of the www.4cf.pl website
(hereafter referred to as “the Website”);
therefore, every effort is made to ensure
that Users feel safe while entrusting their
personal data during their use of the
Website.
2. The “User” is a natural person, a legal
person or an organisational unit without
legal personality, whose legal capacity is
granted under the Act, and who utilises
the electronic services available on the
Website.
3. This Privacy Policy explains the principles
and scope of the processing of a User’s
or his/her representative’s personal data,
his/her rights and obligations, and the
obligations of the Controller. It also
provides information on the use of cookies.
4. The Controller applies state-of-the-art
technical and organisational measures
that ensure a high level of protection with
regard to the processed personal data
and prevent unauthorised access.
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I. Administrator
danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest
4CF sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
(00-033), przy ul. Wojciecha Górskiego 9,
wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000440962, NIP:
5252542950, REGON: 146403265 (zwany
dalej: “Administrator”).
2. Z Administratorem można skontaktować
się przy użyciu poczty elektronicznej pod
adresem info@4cf.pl, telefonicznie pod
numerem (+48) 22 24 72 772, lub listownie
pod adresem jego siedziby.

I. Personal Data
Controller
1. The Controller of your personal data is 4CF
sp. z o. o. with its registered office at ul.
Wojciecha Górskiego 9, 00-033 Warsaw,
registered at District Court for the Capital
City of Warsaw in Warsaw, 12th
Commercial Division of the National Court
Register under the number KRS
0000440962, NIP 5252542950, REGON
146403265.
2. The Controller can be contacted via e-mail
at info@4cf.pl, by phone at (+48) 22 24 72
772, or in writing at the address of the
Controller’s registered office.

II. Cel przetwarzania
danych osobowych

II. Purpose of personal
data processing

1. Administrator przetwarza dane osobowe
Użytkownika w celu:

1. The Controller processes the User’s
personal data for the following purposes:

a. administrowania stroną internetową i
działalnością gospodarczą;
b. personalizowania strony internetowej;
c. umożliwienia korzystania z usług
dostępnych na stronie internetowej;
d. marketingu produktów lub usług
oferowanych przez Administratora;
e. udostępniania produktów zakupionych
za pośrednictwem strony internetowej;
f. świadczenia usług zakupionych za
pośrednictwem strony internetowej,
g. wysyłania wyciągów, faktur i
przypomnień o płatnościach oraz
odbioru płatności;

a. administering the Website and
business;
b. personalising the Website;
c. enabling the use of services on the
Website;
d. marketing of products or services
offered by the Controller;
e. providing products purchased through
the Website;
f. providing services purchased through
the Website,
g. sending statements, invoices and
payment reminders, as well as
receiving payments;
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h. przesyłania Użytkownikowi
wiadomości i komunikatów
niezawierających informacji handlowej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz.
344);
i. wysyłania powiadomień e-mail, na
które Użytkownik wyraził zgodę;
j. wysyłania newslettera e-mail, jeśli
Użytkownik wyraził zgodę;
k. przesyłania informacji handlowej
dotyczącej działalności Administratora
pocztą lub, jeśli Użytkownik wyraził na
to zgodę, pocztą elektroniczną lub
podobną technologią;
l. dostarczania stronom trzecim
informacji statystycznych o
Użytkownikach, bez możliwości
identyfikacji konkretnego użytkownika
na podstawie tych informacji;
m. zajmowania się zapytaniami i
skargami Użytkowników w związku ze
stroną internetową;
n. zapewnienia bezpieczeństwa strony
internetowej i zapobiegania
oszustwom,
o. weryfikacji zgodności z warunkami
korzystania ze strony internetowej.
2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w
szczególności do:
a. zarejestrowania się do newslettera lub
przesłania informacji przez stronę
internetową;
b. zawarcia umowy;
c. dokonania rozliczeń;
d. dostarczenia zamówionego przez
Użytkownika towaru lub wykonanie
usługi,
e. korzystania przez Użytkownika z
wszelkich uprawnień konsumenckich
(np. prawa odstąpienia od umowy
zawartej na odległość bez podawania
przyczyny);
f. świadczenia usług dostępnych w
ramach strony internetowej.

h. sending messages that do not contain
commercial information as defined by
the Act of 18 July 2002 on the provision
of electronic services (Journal of Laws
of 2020, item 344);
i. sending e-mail notifications that the
User has consented to;
j. sending an e-mail newsletter if the
User has expressed consent;
k. sending commercial information
regarding the Controller’s activities by
post or, if the User has expressed
consent, by e-mail or similar
technologies;
l. providing third parties with statistical
information about Users — but such
information will not be used to identify
any individual Users;
m. processing the Users' inquiries and
complaints concerning the Website;
n. ensuring the security of the Website
and preventing fraud,
o. verifying compliance with the terms of
use of the Website.
2. Pursuant to the above, the data are
needed, in particular, for:
a. registration for the newsletter or
sending information via the Website;
b. conclusion of agreements;
c. making settlements;
d. delivery of the goods or services
ordered by the User;
e. exercising any consumer rights of the
User (e.g. withdrawal from an
agreement).
f. providing services available through
the Website.
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3. Użytkownik może również wyrazić zgodę
na otrzymywanie informacji o nowościach i
promocjach, co spowoduje, że
Administrator będzie również przetwarzać
dane osobowe, w celu przesyłania
Użytkownikowi informacji handlowych,
dotyczących m.in. nowych produktów lub
usług czy promocji.

3. The User may also agree to receive
information about special offers as well as
new products or services. As a result of
such consent, the Controller will also
process the User’s personal data in order
to send the User commercial information
concerning, among others, new products,
services, promotions and sales.

4. Dane osobowe są również przetwarzane
w ramach wypełnienia prawnych
obowiązków ciążących na Administratorze
danych, m.in. do przechowywania
dokumentacji podatkowej.

4. Personal data are also processed to fulfil
legal obligations incumbent on the
Controller and to perform tasks of public
interest, e.g. keeping tax records.

5. Dane osobowe mogą być również
przetwarzane w celach marketingu
bezpośredniego produktów,
zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub
ochrony przed roszczeniami Użytkownika
lub osoby trzeciej, jak również marketingu
usług i produktów, niebędących
marketingiem bezpośrednim.

III Rodzaj danych
1. Następujące rodzaje danych osobowych i
innych informacji o Użytkownikach mogą
być gromadzone, przechowywane i
wykorzystywane przez Administratora:
a. informacje o komputerze, w tym adres
IP, lokalizacja geograficzna, typ i
wersja przeglądarki oraz system
operacyjny;
b. informacje o wizytach i korzystaniu z
tej witryny, w tym źródło odesłań,
długość wizyty, wyświetlenia podstron
i ścieżki nawigacji w witrynie;
c. dane obowiązkowe, które Użytkownik
podaje w celu skonfigurowania
subskrypcji e-maili lub biuletynów:
i.
imię i nazwisko;
ii.
adres e-mail;
d. dane podawane przez Użytkownika
opcjonalnie, rejestrując się do
newslettera:
i.
numer telefonu służbowego;

5. Personal data may also be processed for
the direct marketing of products, to secure
and assert claims or protect against claims
brought by the User or third parties, as well
as for indirect marketing of services and
products.

III. Types of data
1. The following types of personal data and
other User information may be collected,
stored and used by the Controller:
a. computer information, including the IP
address, geographic location, browser
type and version, operating system;
b. information about visiting and usage of
the Website, including the referral
source, length of visit, page views, and
Website navigation paths;
c. mandatory data provided by the User
to configure the subscription to e-mails
or newsletters:
i.
first and last name;
ii.
e-mail address;
d. optional data provided by the User
when registering for the newsletter:
i.
business phone number;
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ii.
nazwa przedsiębiorstwa;
iii.
branża;
e. dane podawane przez Użytkownika
przy dokonywaniu zakupów za
pomocą strony internetowej:
i.
imię i nazwisko;
ii.
adres e-mail;
iii.
telefon służbowy;
iv.
nazwa przedsiębiorstwa;
v.
branża;
vi.
dane karty kredytowej;
f. Dane podawane przez Użytkownika
przy uzyskiwaniu dostępu do zasobów
strony:
i.
imię i nazwisko;
ii.
adres e-mail;
iii.
telefon służbowy;
iv.
nazwa przedsiębiorstwa;
v.
branża;
g. informacje zawarte we wszelkiej
korespondencji przesyłanej do nas
e-mailem lub za pośrednictwem naszej
strony internetowej, w tym treści
komunikacyjne i metadane;
h. wszelkie inne dane osobowe, które
Użytkownik nam przesyła.
2. W przypadku odstąpienia od umowy lub
uznania reklamacji, gdy zwrot należności
następuje bezpośrednio na rachunek
bankowy Użytkownika, w celu dokonania
zwrotu należności przetwarzamy również
informacje, dotyczące rachunku
bankowego.

ii.
name of company or institution;
iii.
industry;
e. data provided by the User in the
process of completing purchases
through the Website:
i.
first and last name;
ii.
e-mail address;
iii.
business phone number;
iv.
name of company or institution;
v.
industry;
vi.
credit card details;
f. data provided by the User when
accessing the Website’s resources:
i.
first and last name;
ii.
e-mail address;
iii.
business phone number;
iv.
name of company or institution;
v.
industry;
g. information provided in any
correspondence sent to the Controller
by e-mail or through the Website,
including communication content and
metadata;
h. any other personal data submitted by
the User.
2. In the event of withdrawal from an
agreement or the acknowledgement of a
complaint, if the reimbursement is made
directly to the User's bank account, the
Controller will also process the information
regarding the bank account number for the
reimbursement.
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IV. Podstawa prawna
przetwarzania danych
osobowych
1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 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), (Dz. Urz. UE L 119 z
4.5.2016, str. 1, z późn. zm.) zwane dalej:
“rozporządzeniem RODO”.
2. Administrator przetwarza dane osobowe
na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgody osoby,
której dane dotyczą;
b. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu
wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy;
c. art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu
wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze;
d. art. 6 ust. 1 lit. f RODO - gdy jest to
niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora
lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem
sytuacji, w których nadrzędny
charakter wobec tych interesów mają
interesy lub podstawowe prawa i
wolności osoby, której dane dotyczą,
wymagające ochrony danych
osobowych (np. w celu marketingu
bezpośredniego).

IV. Legal basis for
personal data
processing
1. Personal data is processed in accordance
with the provisions of Regulation (EU)
2016/679 of the European Parliament and
of the Council of 27 April 2016 on the
protection of individuals with regard to the
processing of personal data and on the
free movement of such data, as well as
repealing Directive 95/46/EC (General Data
Protection Regulation), (OJ L 119 of
4.5.2016, p. 1, as amended) hereinafter
referred to as “GDPR".
2. The Controller processes personal data on
the basis of:
a. Article 6 (1) point (a) of the GDPR —
consent of the User;
b. Article 6 (1) point (b) of the GDPR —
performance of a contract to which the
User is party or steps taken at the
request of the User prior to entering
into a contract;
c. Article 6 (1) point (c) of the GDPR —
compliance with a legal obligation to
which the Controller is subject;
d. Article 6 (1) point (f) of the GDPR —
when necessary for the purposes of the
legitimate interests pursued by the
Controller or by a third party, except
where such interests are overridden by
the interests or fundamental rights and
freedoms of the User which require
protection of personal data (e.g. for
direct marketing purposes).
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3. W przypadku gdy podstawą
przetwarzania danych jest zgoda
Użytkownika, wyrażenie tej zgody jest
całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej
udzielenia może uniemożliwiać korzystanie
z części usług świadczonych za
pośrednictwem strony internetowej.

V. Prawa przysługujące
użytkownikowi

3. If the basis for data processing is the
User's consent, such consent is voluntary,
but its absence may prevent access to
some of the services provided on the
Website.

V. User rights

1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać
od administratora informacji o zakresie
przetwarzania danych osobowych.

1. At any time, the User may request
information on the scope of personal data
processing.

2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać
poprawienia bądź sprostowania swoich
danych osobowych.

2. At any time, the User may request the
correction or rectification of his/her
personal data.

3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać
swoją zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych, bez podawania
przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania
danych może dotyczyć wskazanego przez
Użytkownika konkretnego celu
przetwarzania bądź dotyczyć wszystkich
celów przetwarzania danych osobowych.
Wycofanie zgody powoduje zaprzestanie
realizacji celu, w jakim została udzielona.

3. At any time, the User may withdraw
consent regarding the processing of his/her
personal data without providing
justification. The request not to process
data may refer to a specific processing
purpose indicated by the User or to all
purposes of personal data processing.
Withdrawal of consent results in the
cessation of services for which it was
provided.

4. Użytkownik może w każdej chwili żądać,
bez podawania przyczyny, aby
administrator usunął Jego dane.
Administrator ma obowiązek bez zbędnej
zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli
zachodzi jedna z następujących
okoliczności:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do
celów, w których zostały zebrane lub w
inny sposób przetwarzane;
b. osoba, której dane dotyczą, cofnęła
zgodę, na której opiera się
przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania;

4. At any time, the User may request the
removal of his/her data without providing
justification. The Controller is obliged to
delete personal data without undue delay
where one of the following grounds
applies:
a. the personal data are no longer
necessary in relation to the purposes
for which they were collected or
otherwise processed;
b. the User withdraws the consent on
which the processing is based in
accordance with point (a) of Article 6
(1) or point (a) of Article 9 (2) of the
GDPR, and there is no other legal
ground for processing;
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c.

osoba, której dane dotyczą, wnosi
sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO
wobec przetwarzania i nie występują
nadrzędne prawnie uzasadnione
podstawy przetwarzania lub osoba,
której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na
mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec
przetwarzania;
d. dane osobowe były przetwarzane
niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte
w celu wywiązania się z obowiązku
prawnego przewidzianego w prawie
Unii lub prawie państwa
członkowskiego, któremu podlega
Administrator;
f. dane osobowe zostały zebrane w
związku z oferowaniem usług
społeczeństwa informacyjnego, o
których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
Obowiązek Administratora usunięcia danych
osobowych nie ma zastosowania w
przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3
RODO, w szczególności nie ma zastosowania
w zakresie w jakim przetwarzanie jest
niezbędne:
a. do korzystania z prawa do wolności
wypowiedzi i informacji;
b. do wywiązania się z prawnego
obowiązku wymagającego
przetwarzania na mocy prawa Unii lub
prawa państwa członkowskiego,
któremu podlega Administrator, lub do
wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej
powierzonej Administratorowi;
c. do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.

c.

the User objects to the processing
pursuant to Article 21 (1) of the GDPR,
and there are no overriding legitimate
grounds for the processing or the User
objects to the processing pursuant to
Article 21 (2) of the GDPR;
d. the personal data have been
unlawfully processed;
e. the personal data have to be erased for
compliance with a legal obligation in
Union or Member State law to which
the Controller is subject;
f. the personal data have been collected
in relation to the offer of information
society services referred to in Article 8
(1) of the GDPR.
The Controller’s obligation to erase personal
data does not apply in the cases specified in
Article 17 (3) of the GDPR. In particular, it does
not apply to the extent that processing is
necessary:
a. for exercising the right of freedom of
expression and information;
b. for compliance with a legal obligation
which requires processing by Union or
Member State law to which the
Controller is subject or for the
performance of a task carried out in the
public interest or in the exercise of
official authority vested in the
Controller;
c. for the establishment, exercise or
defence of legal claims.
The request for the erasure of personal data
will not affect previously performed activities.
The erasure of data entails the simultaneous
deletion of the User's profile and all personal
data previously saved and processed by the
Controller.

Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na
dotychczas dokonane czynności. Usunięcie
danych oznacza jednoczesne usunięcie profilu
Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i
przetwarzanymi do tej pory przez
Administratora danymi osobowymi.
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5. Użytkownik może w każdej chwili wnieść
sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych
osobowych – z przyczyn związanych z jego
szczególną sytuacją – wobec
przetwarzania dotyczących go danych
osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f),
w tym profilowania na podstawie tego
przepisu. Administratorowi nie wolno już
przetwarzać tych danych osobowych,
chyba że wykaże on istnienie ważnych
prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec
interesów, praw i wolności Użytkownika,
lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na
potrzeby marketingu bezpośredniego,
Użytkownik ma prawo w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania dotyczących jego danych
osobowych na potrzeby takiego
marketingu, w tym profilowania, w
zakresie, w jakim przetwarzanie jest
związane z takim marketingiem
bezpośrednim. Jeżeli Użytkownik wniesie
sprzeciw wobec przetwarzania do celów
marketingu bezpośredniego, danych
osobowych nie wolno już przetwarzać do
takich celów.
6. Użytkownik ma prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania
jego danych osobowych w następujących
przypadkach:
a. Użytkownik kwestionuje prawidłowość
danych osobowych – na okres
pozwalający Administratorowi
sprawdzić prawidłowość tych danych;
b. przetwarzanie jest niezgodne z
prawem, a Użytkownik sprzeciwia się
usunięciu danych osobowych, żądając
w zamian ograniczenia ich
wykorzystywania;
c. Administrator nie potrzebuje już
danych osobowych do celów
przetwarzania, ale są one potrzebne
Użytkownikowi do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń;

5. The User has the right to object, on
grounds relating to his/her particular
situation, at any time, to the processing of
personal data concerning him/her, which is
based on point (e) or (f) of Article 6 (1) of
the GDPR, including profiling based on
those provisions. The Controller shall no
longer process the personal data unless
the Controller demonstrates compelling
legitimate grounds for the processing
which override the interests, rights and
freedoms of the User or for the
establishment, exercise or defence of legal
claims.
Where personal data are processed for
direct marketing purposes, the User has
the right to object at any time to the
processing of personal data concerning
him/her for such marketing, which includes
profiling to the extent that it is related to
direct marketing. If the User objects to
processing for direct marketing purposes,
the personal data shall no longer be
processed for such purposes.
6. The User has the right to obtain from the
Controller restriction of processing where
one of the following applies:
a. the accuracy of the personal data is
contested by the User, for a period
enabling the Controller to verify the
accuracy of the personal data;
b. the processing is unlawful, and the
User opposes the erasure of the
personal data and requests the
restriction of their use instead;
c. the Controller no longer needs the
personal data for the purposes of the
processing, but they are required by the
User for the establishment, exercise or
defence of legal claims;
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d. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec
przetwarzania – do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie administratora są
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu
Użytkownika.
Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone,
takie dane osobowe można przetwarzać, z
wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za
zgodą Użytkownika, lub w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii lub państwa
członkowskiego.
Przed ewentualnym uchyleniem
ograniczenia przetwarzania administrator
informuje o tym Użytkownika, który żądał
ograniczenia.
7. Użytkownik ma prawo otrzymać w
ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego dane osobowe go
dotyczące, które dostarczył
Administratorowi, oraz ma prawo przesłać
te dane osobowe innemu administratorowi
bez przeszkód ze strony administratora,
któremu dostarczono te dane osobowe
(prawo do przenoszenia danych), jeżeli:
a. przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody lub na podstawie
umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
b. przetwarzanie odbywa się w sposób
zautomatyzowany.
Użytkownik może zażądać, aby
administrator przekazał innemu
podmiotowi, przetwarzane dane osobowe
Użytkownika, o ile jest to technicznie
możliwe. Prawo do przenoszenia danych
nie może niekorzystnie wpływać na prawa
i wolności innych osób.

d. the User has objected to processing
pending the verification whether the
legitimate grounds of the Controller
override those of the User.
Where processing has been restricted,
such personal data shall, with the
exception of storage, only be processed
with the User’s consent or for the
establishment, exercise or defence of legal
claims or for the protection of the rights of
another natural or legal person or for
reasons of important public interest of the
Union or of a Member State.
A User who has obtained restriction of
processing shall be informed by the
Controller before the restriction of
processing is lifted.
7. The User has the right to receive the
personal data concerning him/her, which
he/she has provided to the Controller, in a
structured, commonly used, and
machine-readable format and has the right
to transmit those data to another controller
without hindrance (right to data
portability), where:
a. the processing is based on consent
pursuant to point (b) of Article 6 (1);
and
b. the processing is carried out by
automated means.
In exercising his/her right to data
portability, the User has the right to have
the personal data transmitted directly from
one controller to another, where technically
feasible. This right shall not adversely
affect the rights and freedoms of others.
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8. Administrator informuje Użytkownika o
podjętych działaniach, przed upływem
miesiąca od otrzymania jednego z żądań
wymienionych w poprzednich punktach.
Jeżeli Administrator ma uzasadnione
wątpliwości co do tożsamości osoby
fizycznej składającej żądanie, może
zażądać dodatkowych informacji
niezbędnych do potwierdzenia tożsamości
Użytkownika.

8. The Controller provides information on
action taken on a request under the above
articles to the User within one month of
receipt of the request. If the Controller has
reasonable doubts concerning the identity
of the natural person making a request, the
Controller may request the provision of
additional information necessary to confirm
the identity of the User.

VI. Udostępnianie
danych osobowych

VI. Disclosing personal
information

1. Administrator może udostępniać dane
osobowe Użytkowników jego
udziałowcom, pracownikom, w tym
członkom kadry kierowniczej,
zleceniobiorcom, przedstawicielom,
dostawcom oraz podwykonawcom, o ile
jest to niezbędne do celów określonych w
niniejszej Polityce prywatności strony
internetowej www.4cf.pl.

1. The Controller may share Users' personal
data with shareholders, employees
(including management staff), contractors,
representatives, suppliers and
subcontractors for the fulfilment of goals
set out in this Privacy Policy.

2. Administrator może udostępniać dane
osobowe:
a. w zakresie, w jakim jest to wymagane
przepisami prawa;
b. w związku z trwającymi lub
potencjalnymi postępowaniami
sądowymi, administracyjnymi oraz
postępowaniami prowadzonymi przez
organy ścigania;
c. w celu ustanowienia,
wyegzekwowania lub obrony jego
praw (wliczając w to udostępnienie
informacji innym podmiotom w celu
przeciwdziałania oszustwom);
d. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy)
jakiejkolwiek działalności lub aktywów
Administratora;

2. The Controller may disclose personal data:
a. to the extent that it is required by law;
b. in connection with any ongoing or
prospective legal proceedings;
c. in order to establish, exercise or defend
the Controller’s legal rights (including
providing information to others for the
purposes of fraud prevention);
d. to the purchaser or prospective
purchaser of any business or asset of
the Controller;
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e.

wszelkim osobom, które wedle opinii
Administratora mogą wystąpić do
sądu lub innego właściwego organu o
ujawnienie takich danych osobowych i
istnieje duże prawdopodobieństwo, że
taki sąd lub organ nakaże ujawnienie
takich danych osobowych.

3. Z wyjątkiem postanowień zawartych w
niniejszej Polityce prywatności strony
internetowej www.4cf.pl, Administrator nie
będzie udostępniać osobom trzecim
danych osobowych Użytkowników.

VII. Powierzenie
przetwarzania
danych innym
podmiotom
1. Administrator może powierzyć
przetwarzanie danych osobowych
Użytkowników podmiotom trzecim, którym
zlecił podejmowanie w jego imieniu
konkretnych czynności niezbędnych do
wykonywania umów zawartych z
Użytkownikami, w szczególności czynności
związanych z obsługą
rachunkowo-księgową, obsługą
informatyczną (w tym utrzymywaniem
hostingu strony internetowej), wydaniem
sprzedanych towarów Użytkownikom oraz
doradztwem prawnym.
2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej
Polityce prywatności strony internetowej
www.4cf.pl, dane osobowe Użytkowników,
nie będą w żaden sposób udostępniane
osobom trzecim, ani przekazywane innym
podmiotom w celu przesyłania materiałów
marketingowych tych osób trzecich.

e.

to any person who the Controller
believes may apply to a court or other
competent authority for disclosure of
that personal information where, in the
Controller's reasonable opinion, such
court or authority would be reasonably
likely to order disclosure of that
personal information.

3. Except as provided in this Policy, the
Controller will not provide the Users'
personal information to third parties.

VII. Data processing
by third parties

1. The Controller may entrust the processing
of Users' personal data to third parties that
are commissioned to perform specific tasks
on the Controller’s behalf. Such tasks may
be necessary to fulfil contracts and may, in
particular, be related to accounting and
bookkeeping services, IT services (including
website hosting), the delivery of products
or services to Users and obtaining legal
advice.
2. Except as provided in this Policy, the
Controller will not provide the Users'
personal information to third parties and
will not transfer personal data to other
entities for the purpose of sending third
party marketing materials.
3. The User’s personal data are not
transferred outside the European Economic
Area.

3. Dane osobowe Użytkowników strony
internetowej nie są przekazywane poza
obszar Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
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4. Niniejsza Polityka prywatności strony
internetowej www.4cf.pl jest zgodna z
przepisami wynikającymi z art. 13 ust.1 i
ust.2 rozporządzenia RODO.

VIII Pliki Cookies
1. Strona internetowa używa plików cookies
(“ciasteczka’) lub podobnych technologii
(dalej łącznie nazywane: “cookies”) do
zbierania informacji o dostępie
Użytkownika do strony internetowej (np. za
pomocą komputera lub smartfonu) oraz
jego preferencjach.
2. Pliki cookies są wykorzystywane m.in. w
celach reklamowych i statystycznych oraz
w celu dostosowania strony internetowej
do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
3. Pliki cookies to fragmenty informacji, które
zawierają unikalny kod referencyjny, który
strona internetowa przesyła na urządzenie
Użytkownika, w celu przechowywania, a
czasem śledzenia informacji, dotyczących
używanego urządzenia. Zwykle nie
pozwalają one zidentyfikować osoby
Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest
lepsze dopasowanie strony internetowej
do Użytkownika.
4. Niektóre z plików cookies, występujące na
stronie internetowej, są dostępne tylko
przez czas trwania danej sesji internetowej
i wygasają po zamknięciu przeglądarki.
Inne pliki cookies służą do zapamiętywania
Użytkownika, który po powrocie na stronę
internetową, jest na niej rozpoznawany. Są
one wówczas zachowywane przez dłuższy
czas.

4. This Policy complies with the provisions of
Article 13 (1) and (2) of the GDPR.

VIII. Cookies
1. The Website uses cookies or similar
technologies (hereafter collectively referred
to as "cookies") to collect information about
the User's access to the Website (e.g. via a
computer or smartphone) and his/her
preferences.
2. Cookies are used, among other aims, for
marketing and statistical purposes, as well
as to adapt the Website to the User’s
individual needs.
3. Cookies are small pieces of data containing
a unique identifying string that a website
sends to the User's device in order to store
and sometimes track information about the
device used. Usually, they do not allow the
identification of the User. Their main
purpose is to adjust the Website to the
User’s needs.
4. Some cookies are available only for the
duration of a given internet session and
expire after a browser is closed. Others are
used for remembering the User and
recognising him/her when he/she returns to
the Website. The latter type is retained on
a device for extended periods.
5. Cookies used on the Website include:

5. Pliki cookies używane na stronie
internetowej www.4cf.pl to:
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a. niezbędne pliki cookies, umożliwiające
korzystanie z usług dostępnych w
ramach strony internetowej, np.
uwierzytelniające pliki cookies
wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w
ramach strony internetowej;
b. pliki cookies służące do zapewnienia
bezpieczeństwa, np. wykorzystywane
do wykrywania nadużyć w zakresie
uwierzytelniania w ramach strony
internetowej;
c. wydajnościowe pliki cookies,
umożliwiające zbieranie informacji o
sposobie korzystania ze stron
internetowych;
d. 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.;
e. reklamowe pliki cookies, umożliwiające
dostarczanie Użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych
do ich zainteresowań.

a. strictly necessary cookies, which allow
core Website functionality, e.g.
authentication services;
b. cookies used to ensure security, e.g.
cookies designed to detect
authentication fraud on the Website;
c. performance cookies, which gather
information on the use of the Website;
d. functional cookies, which store
information about the User's settings
and personalise the User’s interface,
e.g. in terms of the selected language
or region, font size, website
appearance, etc.;
e. marketing cookies, enabling the
delivery of advertising content tailored
to the User's interests.
6. All cookies on the Website are set by the
Controller.
7. All cookies used by the Website comply
with applicable European Union law.
8. Most web browsers accept cookies by
default. If the User does not change his/her
settings, cookies will be saved in the
device's memory.

6. Wszystkie pliki cookies, występujące na
stronie internetowej, są ustalane przez
Administratora.
7. Wszystkie pliki cookies, używane przez
niniejszą stronę internetową, są zgodne z
obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
8. Większość Użytkowników i niektórych
przeglądarek mobilnych automatycznie
akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik
nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną
zapisane w pamięci urządzenia.
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9. Użytkownik może zmienić preferencje,
dotyczące akceptacji plików cookies lub
zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać
za każdym razem stosowne
powiadomienie, gdy funkcja cookies jest
ustawiona. Aby zmienić ustawienia
akceptacji cookies, należy dostosować
ustawienia w przeglądarce.
10. Warto pamiętać, że blokowanie lub
usuwanie plików cookies może
uniemożliwić pełne korzystanie ze strony
internetowej.
11. Pliki cookies będą wykorzystywane do
niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
a. tworzenia specjalnej sesji logowania
dla Użytkownika strony internetowej,
aby strona zapamiętała, że Użytkownik
jest zalogowany, a jego żądania były
dostarczane w sposób skuteczny,
bezpieczny i spójny;
b. rozpoznania Użytkownika, który już
wcześniej odwiedził stronę
internetową, co pozwala na
identyfikację liczby unikalnych
użytkowników, którzy skorzystali z
serwisu i pozwala upewnić się co do
wystarczającej pojemności serwisu dla
liczby nowych użytkowników;
c. rozpoznawania, czy osoba
odwiedzająca stronę internetową jest
zarejestrowana na stronie
internetowej;
d. rejestrowania informacji z urządzenia
Użytkownika, w tym: pliki cookies,
adres IP, i informacje o używanej
przeglądarce, w celu możliwości
diagnozowania problemów,
administrowania i śledzenia
użytkowania witryny;
e. dostosowywania elementów układu
szaty graficznej lub zawartości strony
internetowej;
f. zbierania informacji statystycznych o
tym, jak Użytkownik korzysta ze strony,
w celu możliwości ulepszania witryny i
stwierdzenia, które zakresy strony
internetowej są najbardziej popularne
dla Użytkowników.

9. The User may change his/her preferences
regarding the use of cookies or change the
browsing software to a version that
provides notifications about cookies. To
change cookie acceptance preferences, the
User must adjust the settings of his/her
browser.
10. Blocking or deleting cookies may affect
some of the functionalities available on the
Website.
11. Cookies are used for essential session
management, including:
a. creating a login session for the User
and allowing the Website to remember
that the User is logged-in, as well as to
process the User’s requests in an
effective, secure and consistent
manner;
b. recognising Users who have previously
visited the Website, which enables the
count of unique Users and thus ensures
that the Website has sufficient
capacity for new visitors;
c. identifying whether a User is registered
on the Website;
d. recording information from the User's
device (including cookies, IP address,
and information about the browser) to
enable problem diagnostics, as well as
to administer the Website and track its
use;
e. customising elements of the Website’s
layout and content;
f. collecting statistical data on how the
User interacts with the Website in
order to improve the Website’s
performance and determine the most
popular areas of the Website.
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IX. Przechowywanie
danych osobowych

IX. Storage of
personal data

1. Dane osobowe, przetwarzane przez
Administratora w dowolnym celu lub
celach, nie będą przechowywane dłużej niż
jest to konieczne do realizacji tego celu lub
celów.

1. Personal data processed by the Controller
for any purpose will not be stored longer
than necessary to achieve that purpose.

2. Niezależnie od innych postanowień
niniejszej sekcji Administrator przechowuje
dokumenty (w tym dokumenty
elektroniczne) zawierające dane osobowe:
a. w zakresie, w jakim jest to wymagane
przepisami prawa;
b. mogące mieć znaczenie dla wszelkich
toczących się lub przyszłych
postępowań sądowych;
c. w celu ustanowienia,
wyegzekwowania lub obrony praw
Administratora (wliczając w to
udostępnienie informacji innym
podmiotom w celu przeciwdziałania
oszustwom).

2. Notwithstanding the other provisions of
this Policy, the Controller may store
documents (including electronic
documents) containing the User’s data:
a. to the extent that it is required by law;
b. in connection with any ongoing or
prospective legal proceedings;
c. in order to establish, exercise or defend
the Controller’s legal rights (including
providing information to others for the
purposes of fraud prevention);

X. Bezpieczeństwo
danych osobowych

X. Personal data
security

1. Administrator podejmuje zasadne
techniczne i organizacyjne środki
ostrożności w celu przeciwdziałania
utracie, nadużyciu lub zmianie danych
osobowych użytkownika.

1. The Controller will take all reasonable
technical and organisational precautions to
prevent the loss, abuse or alteration of the
User’s personal data.

2. Administrator przechowuje wszystkie dane
osobowe, które Użytkownik poda na
znajdujących się w Polsce, należących do
OVH sp. z o.o. bezpiecznych serwerach
dzierżawionych przez Administratora
(chronionych zaporami, firewallami i
hasłami).

2. The Controller stores all personal data
provided by the User on secure servers
(firewall and password protected) located
in Poland, which are leased by the
Controller from OVH sp.z o.o.
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3. Wszystkie elektroniczne transakcje
finansowe zawierane za pośrednictwem
strony internetowej będą chronione
technologią szyfrowania.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że
transmisja informacji przez Internet jest
potencjalnie niebezpieczna i
bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób
danych nie jest gwarantowane.
5. Użytkownik jest odpowiedzialny za
zachowanie poufności hasła używanego
do uzyskania dostępu do strony
internetowej; nie poprosimy Cię o podanie
hasła z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się
na stronie internetowej.

XI. Nowelizacje
1. Niniejsza Polityka prywatności może być
okresowo aktualizowana poprzez
opublikowanie jej nowej wersji na stronie
internetowej www.4cf.pl. Użytkownicy
powinni od czasu do czasu sprawdzać tę
stronę, aby upewnić się, że rozumieją
wszelkie zmiany w tej Polityce.
Administrator może powiadamiać
Użytkowników o zmianach w niniejszej
Polityce za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

XII. Strony internetowe
osób trzecich
1. Strona internetowa www.4cf.pl zawiera
hiperłącza do stron internetowych osób
trzecich, za których działania z zakresu
przetwarzania danych osobowych
Administrator nie ponosi
odpowiedzialności.
Osadzone treści z innych witryn zachowują
się analogicznie do tego, jakby Użytkownik
odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

3. All electronic transactions conducted
through the Website will be protected by
encryption technologies.
4. By using the Website, the User
acknowledges and is aware that the
transmission of information via the Internet
is potentially dangerous, and the security
of data transferred in this way cannot be
guaranteed.
5. The Website User is responsible for
maintaining the confidentiality of the
password used to access the Website; we
will not ask for your password, except
during log-in to the Website.

XI. Updating
information
1. This Privacy Policy may be subject to
periodic updates published on the Website.
Users should regularly visit the Website to
ensure they understand any changes to the
Policy. The Controller may notify Users
about changes to this Policy via e-mail.

XII. Third party
websites
1. The Website contains hyperlinks to
third-party websites. The Controller is not
responsible for the processing of personal
data on those websites. Embedded content
from other websites should be treated as if
the User were visiting an external website
directly.
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2. Witryny mogą zbierać informacje o
Użytkownikach, używać ciasteczek,
dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy
śledzenia i monitorować interakcje z
osadzonym materiałem, włączając w to
śledzenie interakcji Użytkownika z
osadzonym materiałem jeśli posiada on
konto i jest zalogowany w tamtej witrynie.

2. Third-party websites may collect
information about Users, use cookies,
employ additional tracking systems, and
monitor interactions with embedded
materials. Third-party websites may also
track the User's interactions with
embedded materials if the User is logged in
to an account on the relevant third-party
website.
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