
Polityka prywatności 

1. Administrator  

Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą QUBICGAMES SPÓŁKA AKCYJNA z
siedzibą  w  Siedlcach  (kod  pocztowy  08-110),  ul.  Katedralna  16,  wpisana  do  rejestru
przedsiębiorców Krajowego  Rejestru  Sadowego  pod numerem KRS:  598476,  której  akta
rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym  982 000,00 zł
w całości opłaconym, NIP: 8212515641, REGON: 141229265 (dalej jako Administrator). W
sprawach  związanych  z  danymi  osobowymi  należy  kontaktować  się  za  pośrednictwem
adresu: rodo@qubicgames.com. 

Niniejsza  Polityka  prywatności  ma  zastosowanie  do  wszystkich  przypadków,  w  których
Administrator  przetwarza  dane  osobowe  pozyskane  od  osób  odwiedzających  stronę
internetową Administratora.

Niniejsza Polityka prywatności stanowi również wypełnienie obowiązku informacyjnego, o
którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych  osobowych  i  w  sprawę  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

2. Dane osobowe  

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na
danych osobowych, niezależnie od tego czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany
czy też nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie,
przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Administrator pozyskuje od osób (dalej również jako Użytkownik) odwiedzających stronę
internetową Administratora,  dane osobowe zbierane przez pliki cookies, tj. Administrator
przetwarza dane, które użytkownik podaje lub udostępnia w historii przeglądania stron i
aplikacji  internetowych  w  ramach  korzystania  z  usług  Administratora  –  serwisu
internetowego lub aplikacji (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na
stronie  internetowej  i  w  aplikacjach).  Administrator  przetwarza  także  dane  zbierane
podczas  aktywności  użytkownika  na stronie  internetowej Administratora,  m.in.  miejsca
odwiedzane  na  stronie  internetowej  Administratora,  czas  wizyty  w  danym  miejscu,
informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce.

Administrator  przetwarza  dane  osobowe  pozyskane  od  osób  odwiedzających  stronę
internetową Administratora:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. na podstawie odrębnej zgody, w celu:

a) prowadzenia analiz i statystyk;
b) marketingu usług własnych Administratora;

2) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,  w celu:
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b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 
3)  na  podstawie  art.  6  ust.  1  pkt  f)  RODO,  tj.  prawnie  uzasadnionego  interesu

Administratora, w celu:
a) marketingu usług własnych,
b) prowadzenia analiz jakości świadczonych usług.

Administrator  wskazuje,  że  ilekroć  przetwarza  dane  osobowe  na  podstawie  prawnie
uzasadnionego interesu administratora  danych,  stara się  przeanalizować i  zrównoważyć
interes Administratora oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny
jak  i  negatywny)  oraz  prawa  tej  osoby  wynikające  z  przepisów  o  ochronie  danych
osobowych. Administrator nie przetwarza danych osobowych w oparciu o swój uzasadniony
interes w przypadku, gdy dojdzie do wniosku, że wpływ na osobę, której dane dotyczą
przeważałby  nad  interesem  Administratora  (w  takim  przypadku  Administrator  może
przetwarzać dane osobowe, np. za zgodą osoby, której dane dotyczą).

Okres  przetwarzania  danych  osobowych  przez  Administratora  uzależniony  jest  od
podstawy  prawnej  stanowiącej  uzasadnienie  dla  przetwarzania  danych  osobowych
przez Administratora:

1) w przypadku gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres
przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą;

2) w przypadku gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego
interesu Administratora, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu
lub  do  momentu  sprzeciwienia  się  osoby,  której  dane  dotyczą,  dalszemu  takiemu
przetwarzaniu  –  w  sytuacjach,  gdy  sprzeciw  taki  zgodnie  z  przepisami  prawa
przysługuje;

3) w przypadku gdy Administrator przetwarza dane osobowe ponieważ jest to konieczne z
uwagi  na  obowiązujące  przepisy  prawa,  okresy  przetwarzania  danych  w  tym  celu
określają te przepisy.

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, mają następujące
prawa:
1) prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych,  czyli  prawo  do  uzyskania

potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego
przetwarzania,

2) prawo  do  sprostowania  danych,  jeżeli  dane  przetwarzane  przez  Administratora  są
nieprawidłowe lub niekompletne,

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo  do  przenoszenia  danych,  czyli  prawo  do  otrzymania  dostarczonych

Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego

interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
7) prawo  wniesienia  skargi  do  polskiego  organu  nadzorczego  lub  organu  nadzorczego

innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,  właściwego ze względu na miejsce
zwykłego  pobytu  lub  pracy  osoby,  której  dane  dotyczą  lub  ze  względu  na  miejsce
domniemanego naruszenia RODO,

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),



9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego
stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu
danych.

Prawa wymienione w pkt.  1)-6) i  pkt. 8)-9) powyżej  można zrealizować m.in.  poprzez
kontakt na adres e-mail: rodo@qubicgames.com  lub adres Administratora.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom
Odbiorcami  danych  osobowych  mogą  być  w  szczególności  podmioty  powiązane
bezpośrednio lub pośrednio z Administratorem, w szczególności w sposób organizacyjny lub
osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a
także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące
usługi w zakresie działań marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane
w  imieniu  Administratora  na  podstawie  umowy  powierzenia  przetwarzania  danych
osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy.

Dane  osobowe  przetwarzane  są  w  siedzibie  Administratora.  Dane  osobowe  mogą  być
przekazywane  do  krajów  znajdujących  się  poza  Unią  Europejską.  W  razie  przekazania
danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE, Administrator zastosuje
odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych.

Brak profilowania
Administrator  nie  przetwarza danych  osobowych  w sposób zautomatyzowany (w tym w
formie profilowania).

3. Cookies

W  ograniczonym  zakresie  Administrator  zbiera  dane  osobowe  automatycznie  za
pośrednictwem  plików  cookies  znajdujących  się  na  stronie  internetowej
Administratora. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika
lub  innym  urządzeniu  mobilnym  (telefonie,  tablecie),  w  czasie  korzystania  przez
użytkownika ze strony internetowej Administratora. Pliki te służą m.in. korzystaniu z
różnych  funkcji  przewidzianych  na  stronie  internetowej  lub  potwierdzeniu,  że  dany
użytkownik widział określone treści.

Administrator korzysta z dwóch rodzajów plików cookies: sesyjnych oraz stałych. Pliki
sesyjne są plikami tymczasowymi, które są przechowywane w urządzeniu użytkownika
do czasu opuszczenia strony internetowej Administratora lub zamknięcia przeglądarki.
Pliki  stałe  są  przechowywane  w  urządzeniu  użytkownika  przez  czas  określony  w
parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Administrator korzysta z następujących plików cookies:

 pliki  niezbędne do działania usługi  i  aplikacji  - umożliwiające korzystanie z usług
Administratora,  np.  uwierzytelniające  pliki  cookies  wykorzystywane  do  usług
wymagających uwierzytelniania;

 pliki  służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania
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 pliki wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych i aplikacji;

 funkcjonalne  –  umożliwiające  „zapamiętanie”  wybranych  przez  użytkownika
ustawień i  personalizację  interfejsu  użytkownika,  np.  rozmiaru czcionki,  wyglądu
strony internetowej i aplikacji itp.;

 pliki statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i
aplikacji.

Najczęściej  ustawienia  przeglądarki  domyślnie  dopuszczają  zapisywanie  plików
cookies.  Jeśli  nie  zgadzacie  się  Państwo  na  zapisywanie  tych  plików  na  swoim
urządzeniu,  musicie  odpowiednio  zmienić  ustawienia  swojej  przeglądarki
internetowej.  Zmiana  może  polegać  na  niezapisywaniu  plików  cookies  na  Państwa
urządzeniu bądź na każdorazowym informowaniu Państwa o zapisywaniu danego pliku
na  Państwa  urządzeniu.  Możecie  Państwo  również  za  każdym  razem po  wizycie  na
stronie internetowej Administratora usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies są dostępne w ustawienia
oraz w sekcji Pomoc Państwa przeglądarki internetowej. Administrator prosi jednak by
pamiętać,  że  ograniczenia  w  stosowaniu  plików  cookies  mogą  utrudnić  lub
uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej.

Ustawienia  przeglądarki  Państwa  urządzenia  pozwalające  na  zapisywanie  plików
cookies  oznaczają,  że  wyrażacie  Państwo  zgodę,  aby  pliki  te  były  zapisywane  na
Państwa urządzeniu.

4. Postanowienia końcowe

W związku  z  ciągłym rozwojem i  postępem techniki  zasady  określone  w niniejszym
dokumencie  mogą  ulec  zmianie.  O  zmianie  zasad  Administrator  będzie  informował
poprzez zamieszczenie odpowiedniego komunikatu na swojej stronie internetowej.  

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce w dniu 29 listopada 2021
roku.
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