POLITYKA PRYWATNOŚCI
Przykładamy dużą wagę do ochrony i poszanowania prywatności. Niniejsza Polityka prywatności
opisuje sposób, w jaki postępujemy z danymi osobowymi zbieranymi za pośrednictwem strony
internetowej www.barisus.pl oraz w związku z korzystaniem z aplikacji „BAR IS US”, a także z
informacjami zapisywanymi i przechowywanymi na Twoim urządzeniu (chociażby informacje te nie
stanowiły danych osobowych). W związku z tym prosimy o uważne przeczytanie zawartych poniżej
informacji.
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej
www.barisus.pl oraz w związku z korzystaniem z aplikacji „BAR IS US” jest Stock Polska sp. z o.o. z
siedzibą w Lublinie, pod adresem: ul. Spółdzielcza 6, 20-402 Lublin (dalej jako „Stock Polska” lub
„my”). Stock Polska dba o Twoje dane osobowe, przetwarza je ze starannością i zgodnie z przepisami
prawa, w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”).
II. Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podajesz nam w formularzach dostępnych na stronie
internetowej www.barisus.pl (dalej: „Strona Internetowa”) oraz w związku z korzystaniem z aplikacji
„BAR IS US” (dalej: „Aplikacja”). W szczególności obejmuje to dane, które musisz podać podczas
rejestracji konta użytkownika w Aplikacji: imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, kod weryfikacyjny
oraz nazwę i adres lokalu gastronomicznego, w którym wykonujesz zawód barmana. Po rejestracji
konta użytkownika w Aplikacji przydzielimy Tobie także dodatkowy kod weryfikacyjny, który będziesz
mógł przekazać innemu barmanowi, aby umożliwić mu rejestrację w Aplikacji.
W przypadku wymiany przez Ciebie zebranych w Aplikacji punktów na nagrody możemy poprosić
Ciebie o podanie Twojego adresu korespondencyjnego w celu wydania nagrody oraz – jeżeli będzie
konieczne zapłacenie podatku dochodowego od nagrody – Twojego numeru PESEL w celu rozliczenia
tego podatku.
Jeżeli złożysz reklamację związaną z funkcjonowaniem Aplikacji, będziemy przetwarzać Twoje dane
zawarte w reklamacji, w szczególności imię, nazwisko oraz adres e-mail.
W przypadku skorzystania przez Ciebie z dostępnego na Stronie Internetowej przed startem Aplikacji
formularza zapisu do Aplikacji w celu otrzymania przypomnienia o starcie Aplikacji będziemy
przetwarzać dane podane w formularzu, tj. adres e-mail oraz kod weryfikacyjny.
W przypadku skorzystania z opcji polecenia Aplikacji innemu barmanowi i wypełnienia w tym celu
odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej będziemy przetwarzać adresy e-mail osoby
polecającej i osoby polecanej. W takim przypadku w odniesieniu do osoby polecanej będziemy
przetwarzać adres e-mail podany przez osobę polecającą.
Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne. Jednak podanie wyżej wskazanych danych
podczas rejestracji konta użytkownika w Aplikacji jest niezbędne do rejestracji i korzystania z
Aplikacji, a w przypadku innych formularzy podanie wskazanych powyżej danych jest niezbędne do
ich wysłania i realizacji związanego z tym celu. W przypadku wymiany zebranych w Aplikacji punktów
na nagrody podanie przez Ciebie adresu korespondencyjnego oraz numeru PESEL może być

niezbędne do jej wydania ze względu na rodzaj i wartość nagrody. Podanie w składanej reklamacji
imienia i nazwiska oraz adresu e-mail będzie niezbędne dla jej rozpatrzenia, chyba że reklamacja
składana będzie za pośrednictwem formularza kontaktowego w Aplikacji.
Ponadto w związku z korzystaniem przez Ciebie ze Strony Internetowej wykorzystujemy pewne
informacje, w tym identyfikatory sesji przeglądania lub urządzenia, stanowiące dane osobowe.
Informacje te są przechowywane w pamięci Twojego urządzenia za pośrednictwem plików cookies.
Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały przedstawione poniżej.
III. W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Stock Polska będzie przetwarzać Twoje dane w następujący sposób:
Korzystanie z Aplikacji
Wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane podczas rejestracji konta użytkownika w Aplikacji
obejmujące imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, kod weryfikacyjny oraz nazwę i adres lokalu
gastronomicznego, w którym wykonujesz zawód barmana, w celu rejestracji konta użytkownika w
Aplikacji, weryfikacji, czy wykonujesz zawód barmana, weryfikacji zgody właściciela wskazanego
lokalu na korzystanie przez Ciebie z Aplikacji, a następnie w celu umożliwienia Tobie korzystania z
oferowanych przez Aplikację funkcjonalności. W szczególności obejmuje to przetwarzanie Twoich
danych osobowych w celu weryfikacji realizacji zamieszczonych w Aplikacji zadań, przyznawania za
ich realizację punktów i weryfikacji zasadności ich przyznania oraz wydawania nagród w zamian za
zebrane przez Ciebie punkty, a także rozpatrywania reklamacji oraz obsługi wszelkich żądań, zapytań
czy zgłoszeń związanych z posiadaniem przez Ciebie konta użytkownika w Aplikacji. Przydzielony
Tobie podczas rejestracji dodatkowy kod weryfikacyjny przetwarzamy w celu umożliwienia Tobie
polecenia Aplikacji innym barmanom. Twoje dane osobowe możemy również przetwarzać w celu
ewentualnego ustalenia roszczeń związanych z korzystaniem przez Ciebie z Aplikacji, ich dochodzenia
lub obrony przed nimi.
W związku z rejestracją konta użytkownika w Aplikacji, po weryfikacji Twojego statusu oraz uzyskaniu
zgody właściciela lokalu zgodnie z powyższym, powstaje między nami a Tobą zobowiązanie w zakresie
udostępnienia Tobie oferowanych przez Aplikację funkcjonalności, dlatego też podstawą prawną
przetwarzania Twoich danych osobowych jest podjęcie przez nas na Twoje żądanie działań przed
zawarciem umowy, a następnie wykonanie umowy, której jesteś stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W
przypadku przetwarzania danych osobowych w celu ewentualnego ustalenia roszczeń związanych z
korzystaniem przez Ciebie z Aplikacji, ich dochodzenia lub obrony przed nimi będziemy przetwarzać
je na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na
możliwości ustalenia roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed nimi.
Jeżeli w ramach korzystania z Aplikacji zdecydujesz się podać nam dodatkowe dane osobowe, które
nie są niezbędne dla korzystania przez Ciebie z funkcjonalności Aplikacji, to uznajemy, że przesyłając
te dane osobowe godzisz się na ich wykorzystanie w ramach Aplikacji. W związku z tym podstawą
prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę taką
możesz w każdej chwili wycofać, nie ponosząc z tego powodu żadnych przykrych konsekwencji.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Twojego konta użytkownika w
Aplikacji, jednakże dane osobowe przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia roszczeń, ich
dochodzenia lub obrony przed nimi będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń.
W związku z rozliczeniem nagród będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL)
również w celach podatkowych i rachunkowych, na podstawie przepisów ustawy Ordynacja
podatkowa i ustawy o rachunkowości, przez okres wymagany przez te przepisy.
Przypomnienie o starcie Aplikacji
Wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w formularzu zapisu do Aplikacji obejmujące adres email oraz kod weryfikacyjny w celu przesłania Tobie jednorazowo e-maila informującego o
udostępnieniu Aplikacji użytkownikom (starcie Aplikacji). Podstawą prawną przetwarzania Twoich
danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażona przez Ciebie przez zaznaczenie
odpowiedniego pola zgody przed wysłaniem formularza na Stronie Internetowej. Zgodę taką możesz
w każdej chwili wycofać, nie ponosząc z tego powodu żadnych przykrych konsekwencji.
Twoje dane będą przechowywane przez czas niezbędny do jednorazowego wysłania Tobie informacji
o starcie Aplikacji, jednak nie dłużej niż 1 miesiąc od daty startu Aplikacji.
Polecenie Aplikacji innemu barmanowi
W przypadku skorzystania z opcji polecenia Aplikacji innemu barmanowi i wypełnienia w tym celu
odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej przetwarzamy adresy e-mail osoby polecającej
oraz osoby polecanej, a także przydzielony osobie polecającej dodatkowy kod weryfikacyjny,
wyłącznie w celu wysłania do osoby polecanej wiadomości e-mail wraz ze wskazanym kodem
weryfikacyjnym, umożliwiającym osobie polecanej rejestrację konta użytkownika w Aplikacji. Adres
e-mail osoby polecającej przetwarzamy na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażonej przez
nią przez zaznaczenie odpowiedniego pola zgody przed wysłaniem formularza na Stronie
Internetowej. Adres e-mail osoby polecanej oraz dodatkowy kod weryfikacyjny przetwarzamy na
podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zachęceniu osób wykonujących
zawód barmana do dołączenia do Aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Adres e-mail osoby polecanej
przekazywany jest nam przez osobę polecającą, która wpisuje go w odpowiednim formularzu na
Stronie Internetowej, jednocześnie składając oświadczenie (przez zaznaczenie odpowiedniego pola) o
pozyskaniu zgody osoby polecanej na przekazanie nam jej adresu e-mail.
Dane osoby polecającej i osoby polecanej będą przechowywane przez czas niezbędny do wysłania do
osoby polecanej wiadomości e-mail z kodem weryfikacyjnym, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od
momentu przesłania danych za pośrednictwem odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej.
IV. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska właścicielowi lokalu
gastronomicznego, w którym jesteś zatrudniony (lub jego przedstawicielom), w celu weryfikacji jego
zgody na korzystanie przez Ciebie z Aplikacji oraz udzielania mu informacji o zatrudnianych przez
niego osobach, które dokonały rejestracji w Aplikacji. Ponadto udostępniamy Twoje dane osobowe
innym administratorom, gdy jest to niezbędne dla realizacji naszych potrzeb, w szczególności
kancelariom prawnym, a w przypadku konieczności naprawienia szkody także zakładom ubezpieczeń,

a także gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na żądanie
sądu, prokuratury, Policji oraz innych organów państwowych.
Dane osobowe przetwarzane w celu wydania nagród możemy udostępniać Poczcie Polskiej oraz
innym operatorom pocztowym lub firmom kurierskim.
Twoje dane osobowe będą ujawniane następującemu podmiotowi przetwarzającemu dane na
zlecenie i w imieniu Stock Polska:
● agencji marketingowej zapewniającej obsługę Strony Internetowej oraz Aplikacji: Uszka w
Barszczu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Zawsze zawieramy umowy z podmiotami przetwarzającymi. Przetwarzają one dane osobowe
wyłącznie na nasze polecenie.
Twoje dane osobowe mogą być również udostępniane AlterPage sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie –
podwykonawcy działającego na zlecenie Uszka w Barszczu sp. z o.o., który odpowiada za obsługę
Strony Internetowej i Aplikacji.
Ponadto na Stronie Internetowej korzystamy z wtyczek mediów społecznościowych następującego
dostawcy:
● Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia –
https://help.instagram.com/519522125107875
Więcej informacji o stosowanych wtyczkach przedstawiamy poniżej, natomiast szczegółowe
informacje dotyczące zasad przetwarzania danych przez dostawcę wtyczek zawarte są pod
powyższym adresem strony internetowej. Dane przekazywane dostawcy wtyczek mogą być
przekazywane do Stanów Zjednoczonych. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się
będzie się na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie
adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Przekazanie danych
osobowych będzie w takim przypadku spełniało standardy ochrony danych osobowych równoważne
stopniowi ochrony gwarantowanemu zgodnie z RODO.
V. Jakie prawa Ci przysługują?
Masz prawo do żądania:
● dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są

wykorzystywane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania,
kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub
zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich
pozyskania przez nas (na podstawie art. 15 RODO);
● kopii danych osobowych, których nam dostarczyłaś/eś i przekazania jej Tobie lub innemu

wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego
formacie, jeżeli wykorzystujemy Twoje dane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy
(na podstawie art. 20 RODO);
● sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na

podstawie art. 16 RODO);

● usunięcia Twoich wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO),

jeżeli:
o

wycofałeś zgodę, a nie mamy innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych,

o

Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w
których były wykorzystywane,

o

wniosłeś sprzeciw, który uznaliśmy za zasadny,

o

Twoje dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem;

● ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO), tj.

zażądać, abyśmy zaprzestali ich wykorzystania (nie dotyczy to jednak przechowywania Twoich
danych osobowych), w sytuacjach, gdy:
o

kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych - wówczas ograniczymy ich
wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych,

o

kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych,

o

nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub
obrony jego roszczeń,

o

wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych – do czasu podjęcia przez nas
decyzji co do zasadności sprzeciwu.

Masz również prawo do:
● wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec wykorzystywania

Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów. Na skutek
wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona
Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując
dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej
wykorzystania tych danych, usuniemy je (na podstawie art. 21 ust. 1 RODO);
● cofnięcia wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie
zgody przed jej cofnięciem (na podstawie art. 7 RODO).
Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w szczególności gdy uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w
sposób nieprawidłowy. Dane kontaktowe organu nadzorczego znajdują się na stronie:
https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
VI. Jak możesz się z nami skontaktować?
W przypadku pytań lub chęci skorzystania z przysługujących praw skontaktuj się z nami, wysyłając
wiadomość na adres GDPR@stockspirits.com lub drogą pisemną na adres Stock Polska sp. z o.o.,
ul. Spółdzielcza 6, 20-402 Lublin, z dopiskiem „Dział Prawny”.
VII. Pliki cookies

Strona Internetowa wykorzystuje pliki cookies. Zapisujemy na Twoim urządzeniu pliki cookies, jeżeli
wyrazisz na to zgodę. Nie dotyczy to jedynie sesyjnych plików cookies koniecznych do zapewnienia
bezpieczeństwa korzystania ze Strony Internetowej. Zgodę możesz wyrazić przez kliknięcie przycisku
„Akceptuję” w banerze wyświetlanym na Stronie Internetowej. W celu zapamiętania Twojego
wyboru w przedmiocie akceptacji albo odrzucenia plików cookies zapiszemy na Twoim urządzeniu
dodatkowy plik cookies, który będzie przechowywany nie dłużej niż 1 rok.
Przez odpowiednią zmianę ustawień możesz usunąć już zapisane pliki cookies (np. łącznie z historią
przeglądanych stron i plikami pamięci podręcznej) lub zablokować zapisywanie nowych plików
cookies. W zależności od zastosowanych ustawień możesz zablokować lub usunąć wszystkie lub tylko
niektóre pliki cookies. Dla przykładu możesz np. blokować zapisywanie plików trwałych lub plików
pochodzących z innych witryn, jak również usuwać pliki zapisane w pewnym przedziale czasu lub
podczas danej sesji. Możesz ponadto wybrać przeglądanie w trybie „prywatnym”, które ograniczy
zakres danych rejestrowanych przez urządzenie.
Więcej informacji znajdziesz na odpowiedniej stronie internetowej swojego dostawcy przeglądarki:
●

Internet Explorer

●

Mozilla Firefox

●

Google Chrome

●

Safari

Aby znaleźć informacje odnoszące się do innych przeglądarek, odwiedź stronę internetową dostawcy
danej przeglądarki.
Informacje, w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookies w zakresie urządzeń
mobilnych znajdziesz na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów
mobilnych (urządzenia z systemem iOS, Android, Windows Phone).
Poniżej prezentujemy informacje na temat plików cookies zapisywanych za pośrednictwem Strony
Internetowej:
Pliki cookies własne
● Zapewnienie bezpieczeństwa korzystania ze Strony Internetowej
W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa korzystania ze Strony Internetowej wykorzystujemy
pewne informacje, w tym identyfikatory sesji przeglądania lub urządzenia, stanowiące dane
osobowe. Informacje te są przechowywane w pamięci Twojego urządzenia za pośrednictwem
sesyjnych plików cookies pochodzących z naszych domen internetowych. Podstawą prawną ich
wykorzystywania w tym celu jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa (w tym poufności i integralności) danych osobowych
przesyłanych w toku komunikacji użytkowników z serwerami Strony Internetowej oraz, w
zakresie wykraczającym poza ciążące na nas obowiązki prawne, nasz prawnie uzasadniony interes
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa komunikacji użytkowników z
serwerami Strony Internetowej.
● Monitorowanie ruchu oraz zapewnienie prawidłowego działania Strony Internetowej

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące adres IP, informacje dotyczące systemu
operacyjnego i rodzaju przeglądarki oraz urządzenia końcowego, przeglądane zasoby Strony
Internetowej (identyfikowane przez adresy URL), a także inne informacje dotyczące Twojej
aktywności na Stronie Internetowej, w tym informacje rejestrowane i przechowywane za
pośrednictwem plików cookies. Wykorzystujemy te dane w celu:
● monitorowania ruchu na Stronie Internetowej, w tym liczby i czasu trwania odwiedzin,
kanałów generujących odwiedziny oraz zwyczajów dotyczących korzystania ze Strony
Internetowej,
● zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej, w tym dostosowania Strony
Internetowej do urządzeń końcowych oraz przeglądarek użytkowników, wykrywania błędów
w działaniu Strony Internetowej oraz przyspieszenia wyszukiwania.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie
uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na lepszym poznaniu potrzeb, oczekiwań
oraz zwyczajów użytkowników Strony Internetowej oraz na zapewnieniu skutecznej komunikacji
za pośrednictwem Strony Internetowej.
Twoje dane będą przechowywane w powyższych celach nie dłużej niż 1 rok. Nie dotyczy to
jednak identyfikatorów i informacji przechowywanych za pośrednictwem trwałych plików cookies
o dłuższym okresie żywotności (o czym szerzej poniżej).
W związku z monitorowaniem ruchu na Stronach Internetowych (w tym w związku z
korzystaniem z narzędzi Google Analytics) wykorzystujemy unikalne identyfikatory oraz inne
informacje przechowywane w pamięci Twojego urządzenia za pośrednictwem trwałych plików
cookies. Używane przez nas pliki cookies pochodzą z domeny .google.com. Okres żywotności tych
plików wynosi nie więcej niż 2 lata. Do identyfikatorów i innych informacji przechowywanych w
pamięci Twojego urządzenia może uzyskiwać dostęp spółka Google Ireland Limited, dostawca
narzędzi Google Analytics.
VIII. Wtyczki serwisu Instagram
Wyświetlając Stronę Internetową lub Aplikację, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka
nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Instagram. Administratorem danych osobowych
przetwarzanych w ramach serwisu Instagram jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand
Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Wykorzystujemy wtyczki serwisu Instagram, aby zwiększyć
atrakcyjność Strony Internetowej i Aplikacji, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Zawartość wtyczki jest przekazywana bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze Stroną
Internetową lub Aplikacją. Dzięki tej integracji administrator serwisu Instagram otrzymuje informację,
że Twoja przeglądarka wyświetliła Stronę Internetową lub Aplikację, nawet jeśli nie posiadasz profilu
w serwisie Instagram czy nie jesteś akurat na niego zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim
adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera administratora
serwisu Instagram i tam przechowywana.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez
administratora serwisu Instagram, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie

i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w
polityce prywatności serwisu Instagram. Zachęcamy Cię do zapoznania się z jej treścią
(https://help.instagram.com/519522125107875). Stock Polska nie ma wpływu na przetwarzanie i
wykorzystywanie danych użytkownika w serwisie Instagram.
Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie
rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

IX. W jaki sposób poinformujemy Cię o zmianie niniejszej polityki prywatności?
Wszystkie ewentualne przyszłe zmiany w naszej polityce prywatności będą publikowane na Stronie
Internetowej oraz w Aplikacji, a w odpowiednich przypadkach zgłaszane drogą elektroniczną osobom,
których dane dotyczą, z podaniem istotnych informacji o zamierzonych zmianach oraz terminu ich
wejścia w życie.

