
POLITYKA PRYWATNOSCI
               
Informacje ogolne
Niniejsza Polityka prywatnosci (zwana dalej „Polityka”) strony 
http://www.you-know.pl i tożsamej z nia http://youknow.pl 
oraz http://www.you-know.com.pl (zwanej dalej „Strona internetowa”) okresla rodzaj, 
zakres, sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiazki użytkownika tej Strony 
internetowej (zwanego dalej „Użytkownikiem”).

Administratorem Strony internetowej oraz danych Użytkownika uzyskanych 
w zwiazku z jej wykorzystaniem jest agencja kreatywna You Know Marta Marciniak, 
ul. Szeroka 54, 05-831 Parole, REGON 017421116, działajaca pod adresem ul. Jana 
Piekałkiewicza 7 lok. 50, 00-710 Warszawa 
(zwana dalej „You Know”).

Korzystanie ze Strony Internetowej
Korzystanie ze Strony Internetowej w zakresie podstawowym nie jest uzależnione od 
udostepnienia You Know danych osobowych Użytkownika, ani do uaktywnienia cookies. 
Udostepnienie danych osobowych może byc niezbedne w celu swiadczenia okreslonych 
usług zgodnie z Regulaminem Swiadczenia Usług Droga Elektroniczna, zamieszczonym 
na Stronie Internetowej.

Dokładamy wszelkich starań, żeby dane Użytkownika pochodzace z odwiedzin Strony 
Internetowej, były traktowane zgodnie z wymogami Ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, która wprowadza 
do polskiego ustawodawstwa Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie 
danych – RODO).

W przypadku wyrażenia zgody na używanie plików cookie, podczas korzystania przez 
Użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane sa przez pliki cookies dane 
dotyczace Użytkownika w postaci: adresu IP, nazwy domeny, 
typu przegladarki i systemu operacyjnego.

Użytkownik może zrezygnowac z cookies wybierajac odpowiednie ustawienia 
w używanej przez siebie przegladarce stron www. Użytkownik może usunac istniejace pliki
cookie korzystajac z opcji używanej przez siebie przegladarki.

Pliki cookies
You Know korzysta z poniższych plików cookies:
– niezbednych tj. plików umożliwiajacych Użytkownikom poruszanie sie po Stronie 
internetowej i korzystanie z jej funkcji, bez których Strona może nie wyswietlac sie 
poprawnie;
– wydajnosciowych tj. plików zbierajacych informacje o tym, w jaki sposób Użytkownicy 
korzystaja ze Strony internetowej, zbierane anonimowo i służace poprawie funkcjonowania
Strony;
– funkcjonalnych tj. plików rejestrujacych wybory dokonywane przez Użytkowników na 
Stronie internetowej i wykorzystywane do zapamietywania zmian dokonanych Użytkownik 
w zakresie edytowalnych czesci Strony Internetowej.

http://www.you-know.com.pl/


Pozyskiwane dane
Dane Użytkownika You Know obejmuja anonimowe informacje o adresie IP, przegladarce 
internetowej, systemie operacyjnym, lokalizacji Użytkownika, dostawcy internetu (ISP) 
Użytkownika, czasie spedzonym na Stronie Internetowej oraz jej podstronach, a także 
przesłana przez formularz kontaktowy korespondencje.

Czas przechowywania danych
Przesłane anonimowe dane wynikajace z działania ciasteczek oraz skryptów służacych 
analityce odwiedzin strony przechowywane sa bezterminowo.
Korespondencja i/lub zapytania ofertowe, zwiazane z działalnoscia You Know 
przechowywane sa wyłacznie przez czas niezbedny do udzielenia odpowiedzi oraz 
utrzymania ciagłosci korespondencji, realizacji zleceń lub stałej współpracy. Na życzenie, 
dane te moga zostac usuniete w dowolnej chwili.

Osadzone treści z innych witryn
Artykuły na tej witrynie moga zawierac osadzone tresci (np. filmy, zdjecia, artykuły itp.). 
Osadzone tresci pochodza z innych witryn lub serwisów i zachowuja sie analogicznie do 
tego, jakby użytkownik odwiedził bezposrednio konkretna witryne.

Witryny oraz serwisy (takiej jak sieci społecznosciowe, w tym Facebook, LinkedIn, 
Instagram) moga zbierac informacje o tobie, używac ciasteczek, dołaczac dodatkowe, 
zewnetrzne systemy sledzenia i monitorowac twoje interakcje z osadzonym materiałem, 
właczajac w to sledzenie twoich interakcji 
z osadzonym materiałem jesli posiadasz konto i jestes zalogowany w tamtej witrynie.

Wykorzystanie danych
Zbierane dane dotyczace Użytkownika You Know wykorzystuje w celu prawidłowego 
funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodnosci Strony Internetowej, 
monitorowania stanu sesji, dostosowania wyswietlanych informacji do preferencji 
Użytkownika oraz analiz, statystyk, badań i audytu wyswietleń Strony.

Postanowienia koncowe
Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje zwiazane z niniejsza Polityka prywatnosci 
prosimy kierowac na adres: biuro@you-know.pl.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatnosci maja zastosowanie 
przepisy prawa polskiego.
                                                                                                                                     


