POLITYKA PRYWATNOŚCI
dotyczy przetwarzania danych osobowych na stronie fishinda.com
oraz w aplikacji Fishinda
Obowiązuje: od 25 maja 2019 roku do odwołania
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne, aby umożliwić korzystanie z usług
świadczonych przez Fishinda Kft. (siedziba: 1012 Budapest, Márvány 17. Węgry,
numer rejestracyjny firmy: 07-09-027623) („Fishinda”) na stronie internetowej
fishinda.com oraz w aplikacji Fishinda, a także w celu dostarczania przydatnych
informacji o polecanych przez nas produktach i usługach, spersonalizowanych po
przeanalizowaniu wcześniejszej aktywności na naszej stronie internetowej.

I.

Wstęp

Fishinda przetwarza dane osobowe osób fizycznych („Użytkowników”)
zarejestrowanych w aplikacji Fishinda („Aplikacja”) i korzystających ze strony
internetowej fishinda.com („Strona internetowa” lub „Marketplace”) w celu
zapewnienia poprawnego działania tych platform ('Usługa'). Po zapoznaniu się z
niniejszą Polityką prywatności, Użytkownicy rejestrując się na dowolnej platformie
Fishinda i korzystając z Usługi, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki
prywatności.
I.1. Aplikacja
Aplikacja Fishinda to platforma, której celem jest stworzenie w sieci międzynarodowej
społeczności wędkarskiej, a także dostarczanie zarejestrowanym Użytkownikom
różnorodnych informacji o działalności wędkarskiej, połowach, wodach połowowych
oraz produktach związanych z ich zainteresowaniami.
I.2. Marketplace (Strona internetowa)
Oferta sklepu online, działającego na stronie internetowej www.fishinda.com, jest
skierowana do osób interesujących się wędkarstwem. Fishinda Marketplace zawiera
szeroką gamę produktów oferowanych przez licznych partnerów współpracujących
ze sklepem. Użytkownicy mogą przeglądać ofertę oraz dokonywać zakupów przy
użyciu własnego konta.
I.3. Użytkownik
Użytkownik jest osobą fizyczną lub prawną, która po podaniu swoich danych podczas
rejestracji zostaje uprawniona do korzystania z Usług. Użytkownik przyjmuje do
wiadomości, że rejestracja i korzystanie z Usługi nie gwarantują dostępu do
wszystkich ważnych dla niego informacji, ponieważ treść informacji opiera się na
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komunikacji dostarczanej i ujawnianej przez Użytkowników i inne osoby. Fishinda nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za wiarygodność dostarczanych danych ani za
informacje przekazywane lub ujawniane przez Użytkowników lub inne osoby.
Zastrzegamy sobie prawo do usuwania z aplikacji Fishinda lub z Marketplace profili
użytkowników, które nie są zgodne z prawdą.
Według Fishindy podstawowym obowiązkiem jest zagwarantowanie prawa do
ochrony danych osobowych, dlatego wykorzystujemy wszelkie dostępne środki i
metody przetwarzania danych osobowych zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych („rozporządzenie RODO”), a także inne obowiązujące przepisy. Biorąc pod
uwagę, że jednym z głównych celów leżących u podstaw regulacji prawnych jest
zapewnienie przejrzystości, niniejszy dokument ma na celu dostarczenie informacji o
zasadach i przepisach dotyczących ochrony danych w związku z korzystaniem z
aplikacji Fishinda i strony internetowej (Marketplace) www.fishinda.com.
Podstawową zasadą przetwarzania danych osobowych w związku z używaniem
Aplikacji i Strony jest ochrona danych osobowych każdego użytkownika zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji i zmiany niniejszej Polityki
prywatności, aby zawsze były zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. W
przypadku zmiany któregokolwiek z tych przepisów, na naszej stronie internetowej
zostanie opublikowana zmodyfikowana wersja Polityki prywatności.

II.

Dane podstawowe

Dane Fishinda, jako administratora danych:
Fishinda Kft.
adres: 8096 Sukoró, Páfrány köz 11., Węgry
numer rejestracyjny firmy: 07-09-027623
email: info@fishinda.com
strona internetowa: www.fishinda.com

III.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Należy pamiętać, że Fishinda Kft. przetwarza i przekazuje dane podmiotom je
przetwarzającym, aby umożliwić korzystanie z Usług świadczonych w Aplikacji i na
stronie internetowej. Podając swoje dane osobowe lub informacje podczas tworzenia
konta (rejestracji) w aplikacji i na stronie internetowej, należy oświadczyć, że
zapoznano się i akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w obowiązującej wersji
Polityki prywatności.
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III.1. Dane osobowe przetwarzane przez aplikację i stronę internetową Fishinda
Zasadniczo dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Użytkownika i to on ma
wpływ na rodzaj informacji, które udostępnia nam podczas ich gromadzenia. Tworząc
konto, podaje nam swój adres e-mail, imię, nazwisko, kraj, ale może również podać
dodatkowe dane.
Składając zamówienie, Użytkownik podaje nam informacje o produkcie, który
zamierza kupić, adres wysyłki, dane rozliczeniowe, wybraną metodę płatności, numer
telefonu itp. Oczywiście można zarejestrować się na stronę czy aplikację Fishinda za
pośrednictwem konta Facebook lub Google. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na
którąkolwiek z powyższych opcji, wybrany link przekieruje go na stronę Facebook
Admin / Google LLC, na której dostawca usług poinformuje o sposobie przetwarzania
danych, które są nam przekazywane (Fishinda). Klikając na poniższe linki, można
zapoznać się z przepisami dotyczącymi ochrony danych na Facebooku i Google:
https://www.facebook.com/about/privacy
https://policies.google.com/privacy
W celu uzyskania jeszcze bardziej spersonalizowanego korzystania z usług online i
uczynienia naszych ofert jeszcze bardziej unikatowymi, w oparciu o preferencje
użytkownika, gromadzimy i przetwarzamy pewne informacje o jego wizytach na
naszej stronie internetowej oraz podczas korzystania z naszych aplikacji na smartfona.
Na naszej stronie internetowej i na naszej aplikacji na smartfony gromadzimy i
przechowujemy dane, które przetwarzamy za pomocą ciasteczek i podobnych
technologii zgodnie z powiązanymi przepisami dotyczącymi plików cookie
(ciasteczek), do których można uzyskać dostęp pod podanym linkiem:
https://fishinda.com/hu/cookies
Nie zbieramy ani nie przetwarzamy danych wrażliwych, które zgodnie z
rozporządzeniem RODO (GDPR) są danymi szczególnej kategorii. Zgodnie z tym nie
gromadzimy i nie przetwarzamy danych osób nieletnich, które w momencie
wprowadzania danych nie ukończyły 16 roku życia.
Lista przetwarzanych danych:
1) imię (wymagane)
2) nazwisko (wymagane)
3) adres e-mail (wymagane)
4) hasło (wymagane)
5) kraj (wymagane)
6) numer karty wędkarskiej
7) identyfikacja Facebook
8) identyfikacja Google
9) zdjęcie profilowe
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10) zgoda na przetwarzanie danych
11) data zgody na przetwarzanie danych
12) dane dotyczące abonamentu Aplikacji Fishinda Extra (wymagane)
13) dane wgrane do Aplikacji przez Użytkownika (połowy, logowania, zdjęcia,
wydarzenia, komentarze, polubienia)
14) dane dotyczące ulubionych i używanych produktów podanych przez
Użytkownika
15) dane zapisane podczas korzystania z Aplikacji i ze Strony (data ostatniego
logowania, rejestracji, czas korzystania, rodzaj urządzenia, system operacyjny,
odwiedzone strony itd.)
16) dane dotyczące uczestnictwa Użytkownika w promocjach organizowanych w
ramach Aplikacji
17) dane dotyczące kuponów rabatowych zrealizowanych przez Użytkownika
18) status zapisu do newslettera
19) operacje (czas rozpoczęcia, czas zakończenia)
20) treść i data powiadomień
21) czas prośby o odzyskanie hasła
22) informacje o zakupie
23) adresy wysyłkowe i rozliczeniowe
24) sposoby płatności
25) numer telefonu
26) lokalizacja
27) ustawienia powiadomień
W przypadku powyższych informacji przetwarzanie danych potrzebne jest do
spełnienia usług wymaganych przez użytkownika podczas rejestracji i niezbędnych
do realizacji działań w interesie użytkownika. Dane zawarte w punktach 1-6), 9), 1213) są potrzebne do osobistej identyfikacji, ich podanie jest obowiązkowe. Dane w
punktach 7-8) są przetwarzane w celu połączenia kont Facebook i Google z kontem
Fishinda. Dane w punktach 10–11) rejestrują i przetwarzają dane dotyczące zgody na
przetwarzanie danych. Dane w punktach 14-18) są danymi dobrowolnie podanymi
przez Użytkownika. Dostarczanie i przesyłanie tych danych jest decyzją
Użytkownika. Dane w punktach 19-22) są danymi administracyjnymi, które rejestrują,
czy Użytkownik dobrowolnie zapisał się do newslettera, a także datę, od kiedy
użytkownik zaczął korzystać z Aplikacji, jakie powiadomienia otrzymał i kiedy prosił
o nowe hasło. Dane w klauzulach 23-26) zawierają dane podane podczas zakupów
dokonywanych na Stronie (Marketplace). Punkt 27) ma na celu ustalić, które wody
połowowe i którzy członkowie znajdują się w pobliżu Użytkownika (kraj, miasto,
adres, ustawienia językowe).
III.2. Dane techniczne
Dane technicznie rejestrowane podczas działania systemu: dane komputera i telefonu
zalogowanego Użytkownika, które generowane są podczas korzystania z Usługi i
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które rejestrowane są przez system Fishinda Ltd. jako automatyczny wynik procesów
technicznych. Dane rejestrowane automatycznie system automatycznie rejestruje
podczas logowania i wylogowania bez osobnego oświadczenia lub działania ze strony
użytkownika. Takie dane - z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo - nie
mogą być powiązane z danymi osobowymi innych użytkowników. Dane te są
dostępne tylko dla Fishinda Kft.
Zewnętrzne serwery wspierają niezależny pomiar i audyt danych frekwencji Strony
internetowej i Aplikacji oraz inne dane analityki internetowej (Google Analytics).
Informacje o przetwarzaniu danych pomiarowych dostępne są na stronie:
www.google.com/analytics
Jeżeli Użytkownik nie chce, aby Google Analytics mierzył powyższe dane zgodnie z
opisanym celem, należy zainstalować wtyczkę blokującą.
III.3. Przetwarzanie danych związanych z newsletterem i spersonalizowanym
newsletterem
Użytkownik może zapisać się do newslettera podczas rejestracji do Aplikacji lub do
Marketplace, oraz na stronie internetowej www.fishina.com Aby skorzystać z tej
możliwości, Użytkownik zapisujący się do newslettera dobrowolnie podaje poniżej
określone dane osobowe w celu przetwarzania przez Fishinda Kft.:
1)
imię i nazwisko
2)
adres e-mail
3)
dane zakupów
4)
preferencje związane z korzystaniem z Aplikacji i Strony
internetowej
5)
informacje i nawyki związane z czytaniem newsletterów
W dowolnym momencie, bez ograniczeń i uzasadnienia, można zrezygnować
bezpłatnie z otrzymywania newsletterów oraz innych komunikatów marketingowych
pisząc na podany adres: info@fishinda.com.
Ponadto przypominamy o możliwości bezpłatnej rezygnacji w dowolnym momencie,
bez ograniczeń i uzasadnienia, z otrzymywania od nas za pośrednictwem poczty email wiadomości promocyjnych.
III.4. Przetwarzanie danych ze względu na uczestnictwo w konkursach oraz
otrzymywanie oferty marketingowej
Podczas rejestracji oraz w trakcie korzystania z Aplikacji i Strony internetowej
Użytkownik może wyrazić zgodę na uczestnictwo w promocjach, konkursach oraz na
przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia akcji i w przypadku
wygranej ujawnienie publiczne jego imienia oraz kraju.
Podczas rejestracji oraz w trakcie korzystania z Aplikacji i Strony internetowej
Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie bezpośrednich ofert
marketingowych (marketing bezpośredni) od Fishinda Kft. (w tym wysyłanie
biuletynów) na podane przez niego dane kontaktowe. Wyrażenie zgody nie jest
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obowiązkowe.
III.5. Przetwarzanie danych w innym celu
Dane osobowe są również przetwarzane w celu rejestracji wymiany korespondencji
prowadzonej przez Użytkownika z obsługą klienta Fishinda Kft. (reklamacje, skargi,
prośby, zapytania), która umożliwi Fishinda Kft. wiarygodne odtworzenie wydarzeń
w przypadku sporu konsumenckiego.

IV.

Inspektor ochrony danych

Biorąc pod uwagę, że nie występują żadne obowiązkowe przypadki zawarte w art. 37
rozporządzenia RODO (GDPR), nie wyznaczono inspektora ochrony danych
osobowych.

V.

Podstawa prawna, cel i metoda przetwarzania danych

V.1. Dane Użytkownika wykorzystujemy przede wszystkim na potrzeby
oferowanych przez nas Usług. Jest to niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego
działania niżej wymienionych pozycji:
- założenie konta użytkownika i zarządzania nim w przestrzeni Fishinda;
- przetwarzanie zamówień, w tym przyjmowanie, kontrola, wysyłka i
fakturowanie;
- wykonywanie czynności związanych z anulowaniem zamówień, wszelkimi
innymi kwestiami związanymi z zakupionymi towarami lub zamówionymi
Usługami;
- przetwarzanie zwróconych towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi;
- zwrot wartości produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi;
- zapewnienie usług wsparcia.
W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych dla powyższych celów
jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Użytkownikiem a
Fishinda. Ponadto przetwarzanie niektórych danych w tym zakresie wymagane jest
przez przepisy ustawowe, w tym przepisy podatkowe i rachunkowe.
V.2. Dane Użytkownika możemy też przetwarzać w celu rozwijania naszych usług.
Pracujemy nad ciągłym zapewnianiem najwyższej jakości usług i zakupów online.
Między innymi wymaga to gromadzenia i wykorzystywania niektórych informacji o
nawykach zakupowych Użytkownika. Dlatego przeprowadzamy badania rynku
bezpośrednio lub
przy udziale partnerów zewnętrznych, a także prosimy
Użytkownika o wypełnienie ankiety satysfakcji po określonym zamówieniu.
Wykonujemy te czynności w oparciu o nasze uzasadnione interesy handlowe,
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jednocześnie mając na uwadze, żeby podstawowe prawa i wolność Użytkownika nie
zostały naruszone.
V.3. Przetwarzanie danych może wystąpić również podczas działań
marketingowych.
Chcielibyśmy na bieżąco informować Użytkowników o aktualnych ofertach i
nowościach dotyczących produktów związanych z ich zainteresowaniami. W tym celu
za pośrednictwem naszych kanałów elektronicznych (wiadomości e-mail / SMS /
powiadomienia mobilne / banery, wyskakujące okienka itp.) okresowo wysyłamy
biuletyny zawierające treści ogólne i tematyczne. Informujemy również o produktach
podobnych lub uzupełniających do tych, które Użytkownik wcześniej zakupił lub
chciałby zamówić. Ponadto chcemy również wyświetlać na naszej stronie internetowej
oraz aplikacji inne komunikaty handlowe i spersonalizowane oferty. Wykorzystujemy
pewne dane (np. przeglądane produkty / produkty dodane do ulubionych / zakupione
produkty), aby stworzyć profil Użytkownika w celu dostarczania informacji, które
mogą go zainteresować.
W większości przypadków nasze działania w zakresie komunikacji marketingowej
wykonujemy za uprzednią zgodą Użytkownika. W dowolnym momencie można
zmienić zdanie i wycofać swoją zgodę, modyfikując ustawienia konta w Aplikacji i /
lub na Stronie internetowej, bądź kontaktując się z Fishinda, w sposób podany
powyżej.
Niektóre nasze działania marketingowe wykorzystujemy w celu promowania i
rozwijania naszych działań handlowych w oparciu o nasze uzasadnione interesy
handlowe. W każdym przypadku, gdy wykorzystujemy informacje dotyczące
Użytkownika w związku z naszym uzasadnionym interesem handlowym, robimy to
z najwyższą starannością i pełną gwarancją, aby jego podstawowe prawa i wolność
nie zostały naruszone.
V.4. Dane Użytkownika możemy również przetwarzać w celu ochrony naszych
uzasadnionych interesów biznesowych.
Mogą zaistnieć takie sytuacje, w których jesteśmy zobowiązani do przekazania
pewnych informacji w celu dochodzenie naszych praw i interesów biznesowych oraz
ochrony naszej działalności handlowej. Może to dotyczyć na przykład:
- środków ochrony i innych środków ostrożności przeciwko atakom
cybernetycznym zagrażającym bezpieczeństwu Użytkowników Strony
internetowej i Aplikacji Fishinda;
- środków mających na celu zapobieganie i wykrywanie możliwych prób
oszustwa, w tym przekazywanie odpowiednich informacji właściwym
organom i organom władzy publicznej;
- środków, których celem jest zwalczanie pozostałych zagrożeń.
Nasze upoważnienie do przetwarzania danych, jak opisano powyżej, wynika z
naszych uzasadnionych interesów biznesowych w celu ochrony naszych własnych
działań handlowych. Jednocześnie gwarantujemy, że podejmowane lub proponowane
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przez nas środki biorą pod uwagę zasadę równowagi i proporcji pomiędzy naszymi
uzasadnionymi interesami a podstawowymi prawami i wolnością Użytkowników.
Ponadto w niektórych przypadkach przetwarzamy dane w celu wypełniania naszych
prawnych obowiązków. Jest to konieczne, aby zagwarantować zasady i wartości
wymagane przez obowiązujące prawo dla danej transakcji.

Fishinda Kft. nie wykorzystuje podanych danych osobowych do celów innych niż
określone w niniejszym dokumencie. Dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom
trzecim lub organom wyłącznie na podstawie uprzednio wyrażonej zgody
użytkownika, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

VI.

Czas trwania przetwarzania danych

Z zasady dane osobowe Użytkownika przechowujemy do momentu istnienia konta
użytkownika Fishinda. Niemniej jednak w dowolnym momencie można poprosić o
usunięcie niektórych danych albo usunięcie konta użytkownika, jednak w odniesieniu
do niektórych danych zapewniamy przestrzeganie obowiązku ochrony i
przechowywania danych, nawet po zamknięciu konta.
Jeżeli osoba, która nie ma konta Fishinda dokonuje zakupu przez Stronę internetową,
z reguły jesteśmy zobowiązani do przechowywania wszelkich informacji związanych
z zamówieniem przez okres 3 [trzech] lat od wykonania zamówienia. Podobnie jak w
przypadku powyższych postanowień, zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi ochrony i przechowywana, możemy być zobowiązani do
przechowywania niektórych danych przez okres przekraczający trzy lata.
VI.1. Przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji w aplikacji i na
stronie internetowej rozpoczyna się od chwili rejestracji i trwa do momentu usunięcia
na prośbę Użytkownika. W przypadku danych nieobowiązkowych przetwarzanie ich
trwa od momentu wprowadzenia do ich usunięcia na prośbę Użytkownika.
Rejestracja może zostać usunięta przez Użytkownika w ustawieniach aplikacji i strony
internetowej lub przez Fishinda Kft. na prośbę Użytkownika.
VI.2. System przechowuje zarejestrowane dane w sposób powiązany z osobą do
momentu usunięcia rejestracji.
VI.3. W przypadku usunięcia rejestracji, lub gdy Użytkownik nie zaloguje się w ciągu
5 lat (jest nieaktywny), wszystkie dane powiązane z tą osobą (imię, adres e-mail, kraj,
Google ID, Facebook ID, numer karty wędkarskiej, identyfikator użytkownika ID,
zdjęcia, wydarzenia) zostają usunięte. Dane dotyczące połowów i zachowań
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użytkowników będą przetwarzane anonimowo przez Fishinda Kft. w celach
statystycznych oraz zwiększenia komfortu użytkowania, niezwiązanego z żadną
osobą.
VI.4. Powyższe postanowienia nie wpływają na wypełnianie obowiązków
przechowywania określonych w przepisach (np. prawo rachunkowości) ani na
przetwarzanie danych w oparciu o zgodę, która została udzielona podczas subskrypcji
biuletynów na Stronie internetowej lub w jakikolwiek inny sposób.
VI.5. W przypadku newsletterów przetwarzanie danych osobowych trwa do
momentu rezygnacji z subskrypcji.

VII.

Przekazywanie danych

W niektórych przypadkach udostępnimy dane osobowe Użytkownika lub
zapewnimy dostęp do niektórych danych następującym stronom:
- firmom ubezpieczeniowym;
- partnerom wykonującym badanie rynku;
- klientom wykonującym usługi marketingowe / telemarketingowe;
- partnerom świadczącym usługi finansowe / bankowe;
dostawcom zajmującym się usługami kurierskimi i ekspresowymi;
- partnerom Fishinda Marketplace;
- firmom należącym do tej samej grupy firm, co Fishinda;
- firmom zapewniającym możliwości finansowania: partnerzy finansowi;
- w celu wypełniania naszych ustawowych obowiązków i ochrony naszych
uzasadnionych interesów gospodarczych pewne dane osobowe
ujawniamy organom władzy publicznej.
Zapewniamy pełną gwarancję, że każdy podmiot prywatny zidentyfikowany jako
osoba trzecia może mieć dostęp do twoich danych tylko wtedy, gdy w pełni
przestrzega ustawowych obowiązków dotyczących ochrony danych, bezpieczeństwa
informacji i tajemnicy oraz tylko w zakresie określonym w umowach zawartych z
takimi podmiotami.
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane według niniejszej informacji zostają
przekazane Planet of the Apps Informatikai és Mobilkommunikációs Korlátolt
Felelősségű Társaság (siedziba: 1037 Budapest, Virág Benedek u. 23.; adres e-mail:
info@planetoftheapps.hu, numer telefonu: +36703912537, jako podmiotowi
przetwarzającemu dane, według następujących kryteriów:
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Zakres przekazywanych
danych, dane udostępniane
przez procesor danych

Cel przetwarzania danych

Operacje przetwarzania wyłącznie na podstawie i
zgodnie z instrukcją
KLIENTA, do celów i przy
pomocy narzędzi określonych
przez KLIENTA
Czas dostępu dla procesora
danych
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Imię i nazwisko
Data i miejsce urodzenia, imię matki
Płeć
Wiek
Miejsce zamieszkania, adres korespondencyjny
Adres e-mail
Numer telefonu
Numer konta bankowego
Dane rozliczeniowe
Numer stacji lub inny identyfikator (IMEI, IMSI,
adres IP)
Informacje o sieci i komórce, dane geolokalizacyjne
Dostęp do Internetu i dane sieci komórkowej
Dane dotyczące korzystania z usług oferowanych
przez aplikację
Dzwoniący i wybrany numer oraz dane połączenia,
czas rozpoczęcia i trwania połączenia
Dane wyszukiwań i przeglądania
Dane pomiarowe techniczne, parametry urządzenia
Inne dane zdefiniowane przez administratora
danych (podmiot przetwarzania danych)
przechowywane w ramach przetwarzania danych.
Celem przetwarzania danych przez podmiot
przetwarzający dane jest świadczenie usług w
zakresie poprawy wydajności, usług analitycznych i
doradczych związanych z aplikacją mobilną
podmiotu przetwarzającego dane, w tym przez cały
czas wykonywanie operacji określonych w umowie
przez administratora danych dla celów i przy użyciu
narzędzi określonych przez administratora.
Przechowywanie danych,
Bezpośrednie przesyłanie wiadomości
Filtrowanie danych na podstawie możliwych do
podania typów danych
Inne operacje możliwe dzięki ramom administratora
Przetwarzanie danych przez podmiot
przetwarzający dane odbywa się przez okres trwania
umowy agencyjnej zawartej z administratorem
danych, ale nie dłużej niż do końca okresu
zachowania (ochrony) określonego w niniejszym

Miejsce działań związanych z
przetwarzaniem danych

zawiadomieniu.
1037 Budapest, Virág Benedek u. 23.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane na podstawie niniejszego zawiadomienia
zostają przekazane do M.I. Solution Kft., jako podmiotowi przetwarzającemu, zgodnie
z następującymi:
Czynności wykonywane przez podmiot przetwarzający dane: korzystanie z różnych
dodatkowych funkcji (np. wysyłanie biuletynów).
Nazwa i dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego dane:
M.I. Solution Kft.
2045 Törökbálint, Hosszúrét u. 1.
+36 20/362-8289
info@miclub.hu
Okoliczności zarządzania danymi, zakres przetwarzanych danych: Wszystkie dane
osobowe przekazane przez zainteresowanych podczas korzystania z usługi.
Zakres zainteresowanych: Każdy zainteresowany korzystający ze strony internetowej.
Cel przetwarzania danych: Obsługa usług świadczonych przez podmiot
przetwarzający dane na stronie internetowej.
Czas trwania przetwarzania danych, termin usunięcia danych: Przetwarzanie danych
trwa do momentu rozwiązania umowy między administratorem danych a podmiotem
przetwarzającym lub do złożenia wniosku o usunięcie danych wniesionego przez
podmiot danych do podmiotu przetwarzającego dane.
Podstawa prawna przetwarzania danych: zgoda użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a) i b) w
rozporządzeniu RODO (GDPR) oraz ustęp (3) § 13/A ustawy nr CVIII z 2001 roku o
elektronicznych usługach handlowych, a także niektórych kwestiach usług
związanych ze społeczeństwem informatycznym.
Działania podmiotu przetwarzającego: w celu zapewnienia klientowi lepszych usług
i skuteczniejszego przekazywania informacji, Fishinda korzysta z systemu M.I. (M.I.
Solution Kft., Węgry, 2045 Törökbálint, Hosszúrét utca 1., www.miclub.hu), który
wykorzystuje pliki tekstowe przechowywane na komputerze Użytkownika
(ciasteczka). Te pliki cookie przechowują działania Użytkownika (kliknięcia)
przeprowadzone na powierzchni (interfejsie) naszego sklepu internetowego. Dzięki
używanemu przez nas oprogramowaniu i z pomocą ciasteczek jesteśmy w stanie
oszacować, które z naszych produktów lub usług mogą zainteresować Użytkownika,
co pomaga nam w automatycznym wysyłaniu e-maili o charakterze informacyjnym
oraz treściach zgodnych z zainteresowaniami Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie
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chce otrzymywać tego typu wiadomości e-mail lub nie chce, abyśmy śledzili jego
działania, powinien wybrać opcję „anuluj subskrypcję” umieszczoną w stopce
dowolnej wiadomości e-mail,
a natychmiast zostanie zatrzymana funkcja
automatycznego wysyłania wiadomości e-mail oraz śledzenia aktywności w sklepie
internetowym. Można to również zrobić logując się do naszego sklepu internetowego
i wyłączając subskrypcję biuletynu w menu Profil.
Ponadto, podczas przeglądania naszego sklepu internetowego, umieszczamy na
komputerze Użytkownika tylko takie pliki cookie, które pomagają zoptymalizować
nasz marketing i dane zebrane w ten sposób nie są powiązane z żadną konkretną
osobą.

VIII. Prawa Użytkownika (zainteresowanego) i możliwości dochodzenia praw
VIII.1. Użytkownik może w każdej chwili poprosić o uzyskanie informacji na temat
przetwarzanych przez Fishinda danych osobowych, które jego dotyczą. Dane w
dowolnym momencie mogą zostać zmienione przez Użytkownika w ustawieniach na
Stronie internetowej oraz w Aplikacji lub przez Fishinda na prośbę Użytkownika.
VIII.2. Fishinda na prośbę Użytkownika przekazuje informacje o zarządzanych
danych, danych przetwarzanych przez podmiot przetwarzający, o źródłach i celach
przetwarzania danych, podstawie prawnej, czasie przetwarzania. Ponadto podaje
nazwę i adres podmiotu przetwarzającego i informacje o jego działaniach związanych
z przetwarzaniem danych, o okolicznościach i skutkach ewentualnych incydentów
związanych z ochroną danych oraz działaniach podjętych w celu zapobiegania ich
wystąpieniu. W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika – podstawę
prawną i adresata, któremu dane zostały udostępnione. Fishinda w ciągu 30 dni od
złożenia wniosku dostarczy na piśmie informacje, o które prosił Użytkownik.
Fishinda prowadzi rejestr, który zawiera zakres danych osobowych Użytkownika,
zakres i ilość osób związanych z incydentem, datę, okoliczności oraz skutki incydentu,
działania podjęte w celu zapobiegania ponownemu wystąpieniu, a także inne dane
określone przez przepisy regulujące przetwarzanie danych. Ma to na celu
informowanie Użytkownika oraz sprawdzanie działań związanych z incydentem
dotyczącym ochrony danych.
VIII.3. Użytkownik może korzystać ze swoich praw, korzystając z podanych niżej
danych
kontaktowych:
Adres do korespondencji: Fishinda Kft., Węgry, 8096 Sukoró, Páfrány köz 11.
Obsługa klienta: info@fishinda.com
VIII.4. Użytkownik może w dowolnym momencie poprawić niektóre dane na Stronie
internetowej i w Aplikacji. Może również zażądać korekty lub usunięcia
nieprawidłowo zarejestrowanych danych. W takim przypadku Fishinda w ciągu 3 dni
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roboczych od otrzymania żądania poprawi lub usunie dane, przy czym usuniętych
danych nie będzie można już odzyskać. Usunięcie nie dotyczy przetwarzania danych
wymaganych przez prawo (np. przepisy dotyczące rachunkowości), a Fishinda
zachowa je przez wymagany okres.
Użytkownik i każda strona, której zostały wcześniej przekazane dane w celu ich
przetwarzania, zostanie powiadomiona o korektach lub usunięciu. Powiadomienie
może zostać pominięte, jeżeli ze względu na cel przetwarzania, nie szkodzi
uzasadnionym interesom Użytkownika.
Jeżeli Fishinda odrzuci wniosek Użytkownika dotyczący korekty, zablokowania lub
usunięcia, w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku poda na piśmie faktyczne i prawne
uzasadnienie odrzucenia wniosku.
VIII.5. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego
danych osobowych bez konieczności podawania przyczyny. Fishinda rozpatruje
sprzeciw w jak najkrótszym czasie po złożeniu wniosku, ale nie później niż w ciągu 15
dni, podejmuje decyzję co do zasadności sprawy i pisemnie informuje wnioskodawcę
o swojej decyzji.
VIII.6. Użytkownik ma prawo zażądać od Fishinda podania jego danych osobowych
w podzielonym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego
formacie, ponadto może prosić o przekazanie tych danych innemu administratorowi,
jeżeli:
·
przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie za zgodą
Użytkownika i oparte jest na umownej autoryzacji określonej w
zawartej przez niego umowie; oraz
·
przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany.
VIII.7. Użytkownik może zwrócić się do Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
www.naih.hu) na podstawie Info.tv lub kodeksu cywilnego (ustawa V z 2013 r.) lub
może dochodzić swoich praw przed Sądem.
VIII.8. Jeżeli podczas rejestracji, w celu korzystania z usług, Użytkownik podał dane
strony trzeciej lub podczas korzystania z Aplikacji bądź Strony internetowej
spowodował szkody, Fishinda ma prawo do dochodzenia od Użytkownika
odszkodowania. W takim przypadku Fishinda dołoży wszelkich starań, aby pomóc
działającym organom w ustaleniu tożsamości osoby naruszającej prawo.

VII. Bezpieczeństwo danych
Biorąc pod uwagę stan nauki i techniki, koszty realizacji i ryzyko związane z
bezpieczeństwem danych, Fishinda i powiązane z nią podmioty przetwarzające, w
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celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka, wdrażają
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
Fishinda chroni przetwarzane dane za pomocą środków proporcjonalnych do ryzyka,
w szczególności chroni przed bezprawnym dostępem, zmianami, przekazywaniem,
ujawnianiem, usunięciem lub zniszczeniem oraz przed przypadkowym zniszczeniem
i uszkodzeniem lub utratą dostępu z powodu zmiany stosowanej technologii. W
ramach tego Fishinda i podmioty przetwarzające przechowują dane w chronionej
hasłem i / lub zaszyfrowanej bazie danych. Fishinda i podmioty przetwarzające
chronią dane w sposób proporcjonalny do ryzyka, poprzez zapory sieciowe, programy
antywirusowe, mechanizmy szyfrowania, filtrowanie treści i inne rozwiązania
techniczne i procesowe, oraz stale monitorują incydenty związane z ochroną danych (
przypadki naruszenia prywatności).
W usługach wsparcia używanych do płatności wszelkie informacje związane z
płatnościami chronione są za pomocą szyfrowania SSL.
VIII. Inne postanowienia
Fishinda nie weryfikuje podanych danych osobowych. Za poprawność podanych
informacji odpowiedzialny jest wyłącznie Użytkownik. Użytkownik podając swój
adres e-mail bierze równocześnie odpowiedzialność za osobiste korzystanie z konta
zarejestrowanego na podany przez niego adres e-mail. Biorąc pod uwagę tę
odpowiedzialność, wszelką odpowiedzialność związaną z logowaniem za
pośrednictwem określonego adresu e-mail ponosi wyłącznie Użytkownik, który
zarejestrował ten adres e-mail.
Przepisy niniejszego dokumentu zostały przygotowane ze szczególnym
uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 (RODO).
Fishinda zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszej Polityki
prywatności w dowolnym momencie, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników
w Aplikacji i na stronie www.fishinda.com. Kontynuując korzystanie z Aplikacji i ze
strony www.fishinda.com, użytkownik akceptuje zmienione warunki.

Budapest, 2019. május 1.

14

