Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych użytkowników
serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.iq.pl, zwanego dalej Serwisem.

§ 1. Kto jest Administratorem danych dla osób odwiedzających Serwis IQ PL?
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest IQ PL Sp. z o.o. (dalej: IQ PL lub Administrator) z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy (której akta rejestrowe znajdują się w tym Sądzie) pod
numerem KRS 0000007725, o kapitale zakładowym w wysokości 140.000,00 złotych (wpłacony w całości), NIP: 5832736211, REGON: 192478853.
Dane kontaktowe Administratora: e-mail: bok@iq.pl, telefon: 58 326 09 90.

Z administratorem bezpieczeństwa informacji (od 25.05.2018 r. – inspektorem ochrony danych) odpowiedzialnym ze strony Administratora za przetwarzanie danych
osobowych można się kontaktować bezpośrednio pod adresem email: dane-osobowe@iq.pl

§ 2. Czyje dane przetwarzamy?
IQ PL przetwarza dane osobowe osób, które:


Odwiedzają Serwis;



Zamawiają usługi na stronach Serwisu;



Korzystają z usług świadczonych przez IQ PL bezpośrednio – będąc Stroną umowy lub jej reprezentantem albo pośrednio – jeżeli uzyskały prawa administracyjne od
właściciela usługi, który jest Stroną umowy;



Przesłały zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na podstronach Serwisu;



Przystąpiły do programu partnerskiego IQ PL.

§ 3. W jakim celu, zakresie, jak długo i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe oraz kto jest odbiorcą przetwarzanych
danych osobowych?
Kategorie danych

Cel przetwarzania

Zakres przetwarzania

Dane osób
odwiedzających
Serwis

Te dane przetwarzamy w
celach statystycznych,
służących badaniu
aktywności użytkownika w
Serwisie oraz poziomu
atrakcyjności
poszczególnych
elementów Serwisu.

Te dane pozostają dla nas
anonimowe. W trakcie sesji
Serwis zapisuje w pamięci
przeglądarki użytkownika
pliki cookies.

Dane osób
zamawiających
usługi za pomocą
Serwisu (przed
zawarciem Umowy z
IQ PL)

Te dane przetwarzamy w
celu nawiązania,
ukształtowania lub zmiany
treści umowy o
świadczenie usług.

Te dane przetwarzamy w
zakresie wskazanym na
stronie:
https://www.prohost.pl/

Dane osób
korzystających z
usług świadczonych
przez IQ PL (po
zawarciu umowy z IQ
PL) dla usługi
rejestracji/transferu i
utrzymania domeny

Te dane przetwarzamy w
celu wykonania umowy
zawartej z klientem, w tym
w celu świadczenia
zamówionych przez niego
u IQ PL usług.

Te dane przetwarzamy w
zakresie wskazanym na
stronie
https://www.prohost.pl/
oraz w treści zawartych
umów i regulaminów
świadczenia usług przez IQ
PL.

Dane przetwarzane są w

Podstawa prawna
przetwarzania
Art. 6 ust. 1 lit f)
RODO
(przetwarzanie jest
niezbędne do celów
wynikających z
prawnie
uzasadnionych
interesów
realizowanych przez
administratora).
Art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO
(przetwarzanie jest
niezbędne do
wykonania umowy,
której stroną jest
osoba, której dane
dotyczą, lub do
podjęcia działań na
żądanie osoby,
której dane
dotyczą, przed
zawarciem umowy)
Art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO
(przetwarzanie jest
niezbędne do
wykonania umowy,
której stroną jest
osoba, której dane
dotyczą, lub do

Odbiorcy danych

Okres przetwarzania

Dane nie są udostępniane przez
Administratora podmiotom
trzecim, z wyjątkiem podmiotów
upoważnionych przez prawo.

Do momentu opracowania
i wykorzystania statystyk,
dla których celów są
zbierane.

Dane nie są udostępniane przez
Administratora podmiotom
trzecim, z wyjątkiem podmiotów
upoważnionych przez prawo.

Dane przetwarzamy od
momentu złożenia
zamówienia do momentu
zawarcia umowy i przez
okres związania umową z
IQ PL.

Dane osobowe klientów usług
polegających na pośredniczeniu w
rejestracji (domeny internetowej,
certyfikatów SSL) są
udostępniane właściwemu
Rejestrowi i Rejestratorowi
Domen w rozumieniu Regulaminu
świadczenia usługi pośredniczenia

Dane przetwarzamy przez
okres obowiązywania
umowy pomiędzy IQ PL a
osobą korzystającą z usług
świadczonych przez IQ PL,
do momentu rozliczenia
tej umowy
(wynagrodzenie za

oraz certyfikatów ssl

celu ochrony systemu
teleinformatycznego oraz
usług świadczonych przez
Administratora.
Dane przetwarzane są w
celu wypełnienia przez
administratora
obowiązków wystawiania
dokumentów księgowych
lub prowadzenia
sprawozdawczości
finansowej zgodnie z
wymogami prawa.

podjęcia działań na
żądanie osoby,
której dane
dotyczą, przed
zawarciem umowy).
podstawą prawną
przetwarzania
Pani/Pana danych
osobowych jest
Artykuł 6, ust. 1 f)
GDPR(RODO), co
jest prawnie
uzasadnionym
interesem
realizowanym przez
Administratora.

w rejestracji domeny oraz
odpowiedniemu Podmiotowi
Certyfikującemu w rozumieniu
Regulaminu świadczenia usługi
rejestracji certyfikatu SSL, które
to podmioty realizują usługę
końcową na rzecz klienta IQ PL, co
jest niezbędne dla wykonania
usługi zamówionej przez klienta,
w której pośredniczymy.

podstawą prawną
przetwarzania
Pani/Pana danych
osobowych jest
Artykuł 6, ust. 1 c)
GDPR(RODO).

Dane osób
korzystających z
usług świadczonych
przez IQ PL (po
zawarciu umowy z IQ
PL) dla pozostałych

Te dane przetwarzamy w
celu wykonania umowy
zawartej z klientem, w tym
w celu świadczenia
zamówionych przez niego
u IQ PL usług.

Art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO
(przetwarzanie jest
niezbędne do
wykonania umowy,
której stroną jest

świadczone usługi) i przez
okres konieczny do
prowadzenia
sprawozdawczości
finansowej wskazany w
Ustawie z dnia 29 września
1994 o rachunkowości.
Dane przetwarzane są w
celu wypełnienia przez
administratora
obowiązków wystawiania
dokumentów księgowych
lub prowadzenia
sprawozdawczości
finansowej zgodnie z
wymogami prawa.
W celu ochrony systemu
teleinformatycznego oraz
usług świadczonych przez
Administratora
przechowywane są przez 2
lata od wygaśnięcia
umowy pomiędzy
Administratorem i
Panem/Panią.

Dane nie są udostępniane przez
Administratora podmiotom
trzecim, z wyjątkiem podmiotów
upoważnionych przez prawo.

Dane przechowywane są
przez cały okres
obowiązywania umowy;
Dane przetwarzamy przez
okres obowiązywania
umowy pomiędzy IQ PL a
osobą korzystającą z usług
świadczonych przez IQ PL,
do momentu rozliczenia

usług
Dane przetwarzane są w
celu ochrony systemu
teleinformatycznego oraz
usług świadczonych przez
Administratora.
Dane przetwarzane są w
celu wypełnienia przez
administratora
obowiązków wystawiania
dokumentów księgowych
lub prowadzenia
sprawozdawczości
finansowej zgodnie z
wymogami prawa.

osoba, której dane
dotyczą, lub do
podjęcia działań na
żądanie osoby,
której dane
dotyczą, przed
zawarciem umowy).

tej umowy
(wynagrodzenie za
świadczone usługi) i przez
okres konieczny do
prowadzenia
sprawozdawczości
finansowej wskazany w
Ustawie z dnia 29 września
1994 o rachunkowości.

Podstawą prawną
przetwarzania
Pani/Pana danych
osobowych jest
Artykuł 6, ust. 1 f)
GDPR(RODO), co
jest prawnie
uzasadnionym
interesem
realizowanym przez
Administratora.

Dane przetwarzane są w
celu wypełnienia przez
administratora
obowiązków wystawiania
dokumentów księgowych
lub prowadzenia
sprawozdawczości
finansowej zgodnie z
wymogami prawa.

Podstawą prawną
przetwarzania
Pani/Pana danych
osobowych jest
Artykuł 6, ust. 1 c)
GDPR(RODO).

Dane osób
korzystających z

Te dane możemy
przetwarzać (o ile zajdzie

Art. 6 ust. 1 lit f
RODO

W celu ochrony systemu
teleinformatycznego oraz
usług świadczonych przez
Administratora
przechowywane są przez 2
lata od wygaśnięcia
umowy pomiędzy
Administratorem i
Panem/Panią.

Dane nie są udostępniane przez
Administratora podmiotom

Dane przechowywane są
przez cały okres
obowiązywania umowy
rejestracji/transferu i
utrzymania domeny;
Dane przetwarzamy w celu
dochodzenia roszczeń na

usług świadczonych
przez IQ PL (po
zawarciu umowy z IQ
PL)

Dane osób, które

taka potrzeba) także w
celu dochodzenia roszczeń
wynikających z umowy
zawartej z klientem na
drodze prawnej, w tym
sądowej, w celu
wyjaśnienia okoliczności
niedozwolonego
korzystania z usługi przez
klienta IQ, jak również w
celach marketingowych
zmierzających do promocji
usług świadczonych przez
IQ PL (w tym ostatnim celu
przetwarzanie danych
następuje jedynie za zgodą
osoby, której dane
osobowe dotyczą).

Dane przetwarzane są w

Te dane przetwarzamy w

(przetwarzanie jest
niezbędne do celów
wynikających z
prawnie
uzasadnionych
interesów
realizowanych przez
administratora –
cele dochodzenia
roszczeń na drodze
prawnej przez IQ
PL, cele wyjaśnienia
okoliczności
niedozwolonego
korzystania z usługi
przez klienta IQ PL,
jak również cele
marketingowe – w
przypadku celów
marketingowych, w
związku z
uzyskiwaniem w
tym zakresie zgody
na przetwarzanie
od osoby, której
dane osobowe
dotyczą przez IQ PL,
dodatkową
podstawą prawną
przetwarzania jest
art. 6 ust. 1 lit a
RODO).

trzecim, z wyjątkiem podmiotów
upoważnionych przez prawo.

Art. 6 ust. 1 lit. b

Dane nie są udostępniane przez

drodze prawnej przez
okres obowiązywania
umowy pomiędzy IQ PL a
osobą korzystającą z usług
świadczonych przez IQ PL,
jak również po ustaniu
obowiązywania umowy,
przez okres odpowiadający
okresowi przedawnienia
roszczeń bądź
zaspokojenia tych roszczeń
przez klienta – w
zależności od tego, która z
tych sytuacji nastąpi
szybciej.
Dane przetwarzamy w celu
wyjaśnienia okoliczności
niedozwolonego
korzystania z usługi przez
klienta IQ PL, do momentu
wyjaśnienia tych
okoliczności przez IQ PL.
Dane przetwarzamy w
celach marketingowych do
momentu wycofania przez
osobę, której dane
osobowe dotyczą, zgody
na przetwarzanie jej
danych osobowych w
celach marketingowych.
Zgoda w tym zakresie jest
wyrażana dobrowolnie i
może być wycofana w
każdym czasie.
Dane przetwarzamy przez

przesłały zapytanie
za pośrednictwem
formularza
kontaktowego
zamieszczonego w
Serwisie

celu obsługi Pani/Pana
zapytań i zgłoszeń(w tym
reklamacji):
Dane przetwarzane są w
celu ochrony systemu
teleinformatycznego oraz
usług świadczonych przez
Administratora.
Te dane możemy
przetwarzać (o ile zajdzie
taka potrzeba) także w
celu dochodzenia roszczeń
wynikających z umowy
zawartej z klientem na
drodze prawnej, w tym
sądowej, w celu
wyjaśnienia okoliczności
niedozwolonego
korzystania z usługi przez
klienta IQ,

zakresie wskazanym w treści
formularza kontaktowego
znajdującego się na
podstronach strony
https://www.prohost.pl/

RODO (w stosunku
do zapytań
przesyłanych przez
potencjalnych
klientów IQ PL w
celu zamówienia
usług oraz klientów
IQ PL
korzystających już z
usług świadczonych
przez IQ PL).
Art. Ust. 1 lit. d)
RODO
(przetwarzanie jest
niezbędne do
ochrony żywotnych
interesów osoby,
której dane
dotyczą, lub innej
osoby fizycznej – w
stosunku do
pozostałych osób
kierujących
zapytania do IQ PL
za pośrednictwem
Serwisu).
Podstawą prawną
przetwarzania
Pani/Pana danych
osobowych jest
Artykuł 6, ust. 1 f)
GDPR(RODO), co
jest prawnie
uzasadnionym
interesem

Administratora podmiotom
trzecim, z wyjątkiem podmiotów
upoważnionych przez prawo.

okres wymiany
korespondencji pomiędzy
osobą, która złożyła
zapytanie a IQ PL..
Dane przetwarzamy w celu
dochodzenia roszczeń na
drodze prawnej przez
okres obowiązywania
umowy pomiędzy IQ PL a
osobą korzystającą z usług
świadczonych przez IQ PL,
jak również po ustaniu
obowiązywania umowy,
przez okres odpowiadający
okresowi przedawnienia
roszczeń bądź
zaspokojenia tych roszczeń
przez klienta – w
zależności od tego, która z
tych sytuacji nastąpi
szybciej.
Dane przetwarzamy w celu
wyjaśnienia okoliczności
niedozwolonego
korzystania z usługi przez
klienta IQ PL, do momentu
wyjaśnienia tych
okoliczności przez IQ PL.
W celu ochrony systemu
teleinformatycznego oraz
usług świadczonych przez
Administratora
przechowywane są przez 2
lata od wygaśnięcia

realizowanym przez
Administratora.
Dane partnerów
zarejestrowanych w
programie
partnerskim IQ PL

Dane partnerów
zarejestrowanych w
programie
partnerskim IQ PL

Te dane przetwarzamy w
celach związanych z
realizacją programu
partnerskiego, zgodnie z
Regulaminem Programu
partnerskiego
zamieszczonym pod
adresem
https://www.prohost.pl/p
artner/home/view/ w tym
w celu wykonania umowy
pomiędzy IQ PL a
Partnerem w ramach
Programu Partnerskiego.
Dane te możemy
przetwarzać (o ile zajdzie
taka potrzeba) także w
celu dochodzenia roszczeń
wynikających z umowy
zawartej z Parnerem na
drodze prawnej, w tym
sądowej, jak również w
celach marketingowych
zmierzających do promocji
usług świadczonych przez
IQ PL (w tym ostatnim celu
przetwarzanie danych
następuje jedynie za zgodą
osoby, której dane
osobowe dotyczą).

Te dane przetwarzamy w
zakresie podanym w
Regulaminie Programu
partnerskiego
zamieszczonego pod
adresem
https://www.prohost.pl/part
ner/home/view/

Art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO
(przetwarzanie jest
niezbędne do
wykonania umowy,
której stroną jest
osoba, której dane
dotyczą, lub do
podjęcia działań na
żądanie osoby,
której dane
dotyczą, przed
zawarciem umowy)

Dane nie są udostępniane przez
Administratora podmiotom
trzecim, z wyjątkiem podmiotów
upoważnionych przez prawo.

Art. 6 ust. 1 lit f
RODO
(przetwarzanie jest
niezbędne do celów
wynikających z
prawnie
uzasadnionych
interesów
realizowanych przez
administratora –
cele dochodzenia
roszczeń na drodze
prawnej przez IQ
PL,

Dane nie są udostępniane przez
Administratora podmiotom
trzecim, z wyjątkiem podmiotów
upoważnionych przez prawo.

umowy pomiędzy
Administratorem i
Panem/Panią.
Dane przetwarzamy przez
okres współpracy
pomiędzy IQ PL a
partnerem w ramach
Programu partnerskiego,
na podstawie umowy
zawartej pomiędzy IQ PL a
Partnerem.

Dane przetwarzamy w celu
dochodzenia roszczeń na
drodze prawnej przez
okres obowiązywania
umowy pomiędzy IQ PL a
osobą korzystającą z usług
świadczonych przez IQ PL,
jak również po ustaniu
obowiązywania umowy,
przez okres odpowiadający
okresowi przedawnienia
roszczeń bądź
zaspokojenia tych roszczeń
przez klienta – w
zależności od tego, która z
tych sytuacji nastąpi
szybciej.
Dane przetwarzamy w celu
wyjaśnienia okoliczności

Dane osobowe
przedstawicieli osób
korzystających z
usług IQ PL oraz
przedstawicieli
Partnerów w ramach
Programu
Partnerskiego

Te dane przetwarzamy w
celu komunikacji pomiędzy
przedstawicielem
wyznaczonym do kontaktu
z IQ PL przez osoby
korzystające z usług IQ PL
lub Partnerów w ramach
Programu Partnerskiego;
kontakt z
przedstawicielami, o
których mowa powyżej,
odbywa się z reguły w celu
wykonywania umowy
zawartej pomiędzy IQ PL a
osobą lub podmiotem,
którą przedstawiciel
reprezentuje.

Dane przedstawicieli
reprezentujących osoby
korzystające z usług
świadczonych przez IQ
przetwarzamy jedynie w
zakresie niezbędnym do
kontaktu z tymi osobami w
celu realizacji umowy, tj. w
zakresie imienia, nazwiska,
adresu e-mail, numeru
telefonu.

Art. 6 ust. 1 lit f
RODO
(przetwarzanie jest
niezbędne do celów
wynikających z
prawnie
uzasadnionych
interesów
realizowanych przez
administratora lub
przez stronę trzecią
– uzasadniony cel w
tym przypadku to
komunikacja
pomiędzy
przedstawicielami
stron umowy w
celu wykonywania
łączącego je
stosunku
umownego).

Dane nie są udostępniane przez
Administratora podmiotom
trzecim, z wyjątkiem podmiotów
upoważnionych przez prawo.

§ 4 . Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą w związku z przetwarzaniem danych przez IQ PL?
Każda osoba, której dane przetwarza IQ PL ma prawo:

niedozwolonego
korzystania z usługi przez
klienta IQ PL, do momentu
wyjaśnienia tych
okoliczności przez IQ PL.
Dane przedstawicieli
reprezentujących osoby
korzystające z usług
świadczonych przez IQ
przetwarzamy przez okres
świadczenia usługi z którą
powiązany jest
przedstawiciel.



dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania – w celu wykonania tych uprawnień osoba, której dane osobowe dotyczą, powinna skontaktować się z inspektorem ochrony danych IQ PL na adres

dane-osobowe@iq.pl, bądź też skontaktować się bezpośrednio z Administratorem listownie na adres jego siedziby: IQ PL Sp. z o.o., ul. Geodetów
16, 80-298 Gdańsk, bądź adres e-mail: bok@iq.pl ;
kontaktowy e-mail:


wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO - którym od 25.05.2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - gdy osoba, której dane
osobowe dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub przepisów polskich o ochronie danych osobowych;



jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane osobowe dotyczą, osoba ta ma prawo w każdym czasie wycofać zgodę
na to przetwarzanie (w tym przetwarzanie danych klientów IQ PL do celów marketingowych) –w celu wykonania tego uprawnienia osoba, której dane osobowe
dotyczą, powinna skontaktować się z inspektorem ochrony danych IQ PL na adres kontaktowy e-mail: dane-osobowe@iq.pl, bądź też skontaktować się bezpośrednio
z Administratorem listownie na adres jego siedziby: IQ PL Sp. z o.o., ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk, bądź adres e-mail: bok@iq.pl ; klienci IQ PL mogą również
wycofać udzieloną zgodę po zalogowaniu się do panelu klienta.

§ 5. Czy podanie danych osobowych jest konieczne oraz czym może skutkować ich niepodanie?
Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy.
Podanie przez potencjalnego klienta IQ PL lub partnera w ramach Programu partnerskiego danych osobowych, o których mowa w odpowiednich rubrykach tabeli z § 3
powyżej, jest niezbędne i dla zamówienia usług, zawarcia umowy z IQ PL i rozpoczęcia świadczenia usług przez IQ PL lub (w ramach Programu partnerskiego) rozpoczęcia
współpracy z IQ PL – niepodanie danych osobowych w tym zakresie uniemożliwi zatem zamówienie usługi, zawarcie umowy, rozpoczęcie świadczenia usług przez IQ PL, bądź
rozpoczęcie współpracy w ramach Programu partnerskiego.
Podobnie w przypadku formularza kontaktowego nie ma możliwości przesłania do IQ PL zapytania w sposób anonimowy, wymagane jest podanie danych osobowych w
minimalnym wymaganym formularzem kontaktowym zakresie – niepodanie tych danych uniemożliwia przesłanie zapytania i uzyskanie odpowiedzi na zapytanie z IQ PL .
Podstawę prawną dla domagania się przez IQ PL od osób korzystających z usług IQ PL i Partnerów w ramach Programu Partnerskiego stanowią przepisy art. 18 ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.; dalej UŚUDE).
Ponadto, do przetwarzania danych osobowych naszych klientów po upływie okresu obowiązywania łączącej nas z nimi umowy w odniesieniu do danych niezbędnych do
rozliczenia usługi i dochodzenia roszczeń, jak również do celów reklamy i do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1
UŚUDE, jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 19 UŚUDE.

§ 6. Ciasteczka
1.

Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu.

2.

Wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach:
zachowania informacji dotyczących sesji użytkownika np. informacje o zalogowaniu czy o wyborze zamówionych usług w serwisie,
statystycznych – informacje o pierwszej/ostatniej wizycie w serwisie, czasie trwania odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach z których użytkownik
trafił na stronę serwisu,
3.
rozliczeń w programie partnerskim.
3.
Wykorzystywane przez serwis pliki cookies nie dają możliwości zidentyfikowania tożsamości osoby.
4.
Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików w ustawieniach - opcjach swojej przeglądarki. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach
Serwisu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z niektórych funkcji.
1.
2.

§ 7. Osoby upoważnione do przetwarzania danych z ramienia Administratora oraz dostęp do danych osób trzecich
1.
2.

Bezpośredni dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez IQ PL mają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do takiego
dostępu. Wszystkie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zostały zobowiązane do zachowania poufności.
Dane osobowe przetwarzane w zbiorach IQ PL mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w
szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom władzy państwowej – jedynie jednak w zakresie wskazanym wprost w przepisach, na
podstawie których owe podmioty występują o udostępnienie im określonych danych osobowych.

§ 8. Terytorium, na którym przetwarzane są dane osobowe
Dane osobowe są przez nas przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

§ 9. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
IQ PL oświadcza, że przetwarza dane osobowe podane lub powierzone przez Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i
przepisami RODO oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe osób, których dane dotyczą, przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

§ 10. Kontakt z nami
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres dane-osobowe@iq.pl

§ 11. Zmiany Polityki Prywatności

IQ PL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

