Polityka Ochrony Danych Osobowych Housebook Sp. z o. o.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Housebook spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, z siedzibą w Elblągu przy ul. 12 Lutego 25, lok. 7, 82-300 Elbląg, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 800228,
posiadająca REGON: 384166817 oraz NIP: 5783138319, o kapitale zakładowym w wysokości
5000 zł (opłacony w całości), dalej zwana “Housebook”.
Twoje pytania, komentarze i wnioski na temat Twoich danych osobowych możesz wysłać na
email: biuro@house-book.pl
Gdy w przedmiotowej Polityce Ochrony Danych Osobowych powołujemy się na RODO, należy
przez to rozumieć postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylania dyrektywy 95/46/EC (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z późniejszymi
zmianami.
Odwołując się do Panelu Użytkownika w przedmiotowej Polityce Ochrony Danych Osobowych,
odwołujemy się do narzędzia aplikacji Housebook, do którego otrzymujesz dostęp po
rejestracji do Housebook.
Housebook przetwarza dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym oraz
w Panelu Użytkownika. Zakres tych danych jest uzależniony od celu i zakresu, w jakim
zamówiłeś usługi Housebook.
Rejestrując się podajesz podstawowy zakres danych osobowych przetwarzanych przez
Housebook. Housebook przetwarza takie dane jak: imię i nazwisko, adres poczty
elektronicznej, numer telefonu, kraj i adres zamieszkania lub adres siedziby (nazwę ulicy, nr.
budynku, kod pocztowy, miasto, kraj), dane niezbędne do wystawienia faktury oraz numer
identyfikacji podatkowej.
Korzystając z usług Housebook umieszczasz na serwerach używanych przez Housebook dane
takie jak zdjęcia, plany architektoniczne oraz inne dokumenty. Te dane i dokumenty nie
powinny zawierać danych osobowych. Musisz się upewnić, że przesyłane przez Ciebie
dokumenty do aplikacji Housebook nie zawierają danych osobowych.
W celu wykonania zawartej przez Ciebie z Housebook umowy o świadczenie usług
oferowanych przez Housebook, Housebook przetwarza Twoje dane osobowe bez Twojej
zgody w zakresie niezbędnym do:
- podjęcia przez Housebook działań na Twoje żądanie,
- wypełnienia przez Housebook ciążącego na Housebook obowiązku prawnego oraz
- wykonania prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Housebook, w szczególności
wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń,
tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji
i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów
księgowych,
na podstawie obowiązujących przepisów tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz lit. f) RODO.
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W pozostałym zakresie Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej
przez Ciebie zgody.
Housebook jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom
trzecim, to jest podwykonawcom oraz partnerom Housebook. W związku z tym Twoje dane
osobowe mogą być przekazane podwykonawcom Housebook na podstawie umowy o
powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Housebook a
podwykonawcą. Twoje dane osobowe będą przekazywane do Housebook GmbH, FN 479445t,
HG Innsbruck, Salzburgerstrasse 22b, 6380 St. Johann, Austria oraz podwykonawcom tej
spółki.
Housebook świadczy swoje usługi przy użyciu oprogramowania SashiDo ™, w tym hostingu,
platformy przetwarzania danych w chmurze oraz innych programów i usług oferowanych
przez CloudStrap i SashiDo ™ CloudStrap AD, zarejestrowanej pod numerem 204018250, VAT
nr: BG204018250, z siedzibą przy ul. Angel Kanchev nr 3 , 1000 Sofia, Bułgaria oraz jej spółek
zależnych lub kapitałowo z nią powiązanych, zaangażowanych w świadczenie usługi SashiDo
™. Twoje dane osobowe, w tym nazwa użytkownika, hasła lub inne dane logowania i dane
osobowe, będą dostępne dla powyższego kontrahenta Housebook. Polityka danych
osobowych
tego
kontrahenta
jest
dostępna
na
stronie
internetowej:
https://www.sashido.io/en/policies. Struktura fizyczna SashiDo ™ jest umieszczona i
zarządzana w centrach bezpieczeństwa danych Amazon i wykorzystuje technologię Amazon
Web Service (AWS). Amazon stale zarządza ryzykiem i poddaje cyklicznym ocenom zgodności
ze standardami branży. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz Amazon Web Services –
EU Data Protection Whitepaper na http://aws.amazon.com/compliance/aws-whitepapers/
Ponadto, Housebook jest zobowiązana do przekazywania Twoich danych osobowych na
podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych
sądów, organów i instytucji.
Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane do państw trzecich, poza Europejski
Obszar Gospodarczy. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar Europejski Obszar
Gospodarczy może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania usługi
Housebook przez wykonawcę mającego siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej przez Ciebie
umowy z Housebook. Po rozwiązaniu umowy o dostęp do usług oferowanych przez
Housebook, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do dnia upływu terminu przedawnienia
roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z Housebook umowy o świadczenie usług Housebook.
Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres
wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów ustaw, masz prawo
dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia
sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w
dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie
zgody.
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Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, jeśli uznasz, iż
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza postanowienia RODO.
W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisu prawa tj.
art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz li. f) RODO, odmowa podania przez Ciebie danych osobowych
niezbędnych do zawarcia umowy na dostęp do usług Housebook może skutkować odmową
zawarcia z Tobą umowy o świadczenie usług Housebook. To może również uniemożliwić Ci
dostęp do Panelu Użytkownika na podstawie umowy o świadczenie usług Housebook zawartej
przez Twojego kontrahenta lub pracodawcę na usługi Housebook.
W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podawanie danych
osobowych jest dobrowolne. Jednakże, brak Twojej zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celach marketingowych lub cofnięcie tej zgody uniemożliwi Housebook
informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.
Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych
osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia nas do tego obowiązujący przepis prawa lub
uprzednio wrazisz na to zgodę.
Zabezpieczenia:
Każdy dostęp do Panelu Użytkownika Housebook zabezpieczony jest hasłem. Hasło to musi
spełniać wymagania co do ilości znaków w tym liter, liczb, znaków specjalnych, zapewniających
adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem
danych osobowych. Tworząc hasło wykorzystaj kombinacje dużych i małych liter, cyfr oraz
znaków specjalnych. Tworząc hasło nie używaj swojego imienia, nazwiska, daty urodzin,
miasta pobytu lub podobnych danych, które łatwo skojarzyć z Toba lub Twoimi najbliższymi.
Dostęp do Panelu Użytkownika jest możliwy jedynie po prawidłowej autoryzacji. Za
pośrednictwem Panelu Użytkownika możesz w dowolnym momencie dokonać zmiany hasła.
Jeśli zapomniałeś hasła, dostępna jest sformalizowana procedura nadania nowego hasła przy
wsparciu zespołu technicznego Housebook.
Cookies:
Housebook pragnie zapewnić Ci spersonalizowaną reklamę i być w stanie skontaktować się z
Tobą przez e-mail lub numer telefonu, aby przedstawić Ci wszystkie zalety usług oferowanych
przez Housebook. Zbieranie i przetwarzanie twoich danych osobowych w każdym z wyżej
wymienionych celów będzie wymagało twojej osobnej, niezależnej zgody. Cofnięcie lub
zmiana zgody na przetwarzanie danych osobowych w jakimkolwiek innym celu niż dane
niezbędne do realizacji Umowy nie wpłyną na dostęp do usług Housebook.
Strona internetowa Housebook wykorzystuje tak zwane „cookies”, pliki tekstowe, które są
przechowywane na twoim komputerze i które pozwalają na analizę korzystania przez Ciebie
ze strony internetowej. Używamy plików cookie, aby zapamiętać ustawienia wprowadzone
przez każdego użytkownika, takie jak wybór kraju, a tym samym zaoferować spersonalizowane
funkcje. Możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Większość przeglądarek
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internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj możesz zmodyfikować
ustawienia przeglądarki, aby je odrzucić. Musisz jednak zezwolić na ustawienie plików cookie
w celu korzystania z funkcji na tej stronie.
Pliki cookie mogą zostać wykorzystane w następujących celach:
Przechowywanie danych o twoich preferencjach i ustawieniach. W ten sposób zaoszczędzasz
czas, gdyż nie musisz powtarzać te same informacji podczas każdej wizyty na stronie. W tym
informacja, czy zaakceptowałeś pliki cookie w danym celu.
Ukierunkowane reklamy, w szczególności działania związane z ponownym marketingiem
(banery, filmiki na YouTube, sieć reklamowa Google, aplikacje mobilne) itp. Gdy wyświetlamy
Ci reklamy online, umieszczamy na Twoim urządzeniu jeden lub więcej trwałych plików cookie,
aby rozpoznać Twoje urządzenie za każdym razem, gdy są one Ci wyświetlane. Używamy
również tych informacji, aby pomóc w wyborze i wyświetlaniu ukierunkowanych reklam, które
naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.
Analityka witryny. Plików cookie mogą być wykorzystane do zliczania współczynnika odrzuceń
strony, badania ruchu na stronie, zbierania danych demograficznych i geograficznych, pory
dnia o największym nasileniu ruchu na stronie, liczenia poszczególnych odwiedzających stronę
lub sprawdzających usługę oraz do opracowywania innych zbiorczych statystyk dotyczących
operacji na naszej witryny i dotyczących naszych usług. Takie analizy pomagają nam
obsługiwać i poprawiać wydajność tych witryn i usług.
Pliki cookie, których używamy, są wymienione w Załączniku nr. 1 do niniejszej Polityki Ochrony
Danych Osobowych Housebook Sp. z o. o. Strony internetowe Housebook mogą zawierać
obrazy elektroniczne zwane single-pixel gifs, które mogą być wykorzystywane do dostarczania
plików cookie na naszych stronach i pozwalają nam ustalić liczbę użytkowników, którzy
odwiedzili te strony i dostarczyć usługi pod wspólnym brandem. Pixel gifs mogą zostać
załączone do wiadomości elektronicznej o treściach promocyjnych w celu ustalenia, czy
wiadomości zostały otwarte i podjęcia odpowiednich działań na tej podstawie.
Niektóre nasze strony wyświetlają treści od zewnętrznych dostawców, np. Facebook, LinkedIn,
Twitter i YouTube, dzięki czemu możemy przeprowadzać działania remarketingowe w
mediach społecznościowych. Dzięki tak zwanym looklike, tj. reklam skierowanych do osób
podobnych do tych, którzy odwiedzili naszą stronę internetową.
W celu wyświetlenia treści na stronach zewnętrznych dostawców, musisz najpierw
zaakceptować poszczególne warunki korzystania ze stron tych dostawców. Ta akceptacja
obejmuje treść ich polityk dotyczących plików cookie, na treść których nie mamy
jakiegokolwiek wpływu. Jeśli jednak nie przeglądasz treści dostarczonych przez tych
zewnętrznych dostawców, ich pliki cookies nie zostaną zainstalowane na twoim urządzeniu.
Housebook nie ma wpływu na działania dostawców zewnętrznych; mogą oni w dowolnym
momencie zmienić warunki korzystania z ich usługi oraz cel i zastosowanie plików cookie itp.
Możemy również współpracować z innymi podmiotami, które reklamują się na stronie
Housebook, aby umieszczać pliki pixel na ich stronach internetowych lub w ich reklamach,
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aby umożliwić nam opracowanie statystyk dotyczących tego, jak często klikniecie na reklamę
na naszej stronie skutkuje zakupem lub innym działaniem na stronie reklamodawcy.
Witryna Housebook może zawierać pliki pixel podmiotów trzecich, aby pomóc nam w
tworzeniu zbiorczych statystyk dotyczących skuteczności naszych kampanii promocyjnych lub
innych operacji zastosowanych na naszej stronie internetowej. Umożliwi to osobom trzecim
ustawienie lub odczytanie plików cookie na twoim komputerze. Możesz wyłączyć możliwość
gromadzenia tych danych lub korzystania z nich przez Google Analytics wprowadzając
odpowiednie ustawienia na stronie tego dostawcy usług analitycznych (wymaga to
zainstalowania dodatku do przeglądarki).
Housebook zamierza również stosować dodatkowe monitorowanie twoich działań,
korzystając z następujących narzędzi, aby śledzić twoje preferencje i dostosować naszą ofertę
do nich. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz strony internetowe naszych partnerów:
https://www.hotjar.com/
https://albacross.com/
Możesz zablokować Google Analytics, instalując opcję Opt-out Google.
Możesz usunąć wszystkie pliki cookie, które są już na twoim urządzeniu, czyszcząc historię
przeglądarki. Spowoduje to usunięcie wszystkich plików cookie ze wszystkich odwiedzin
witryn. Miej na uwadze, że możesz w ten sposób utracić zapisane informacje (np. zachowane
dane logowania, ulubione strony).
Należy mieć na uwadze, że jeśli zdecydujesz się usunąć plików cookie, wszelkie ustawienia i
preferencje kontrolowane przez te pliki cookie, w tym preferencje reklamowe, zostaną
usunięte i może być konieczne ich ponowne ustawienie.
Należy również mieć na uwadze, że jeśli zdecydujesz się zablokować pliki cookie, możesz nie
być w stanie zalogować się lub korzystać z innych interaktywnych funkcji naszej strony
internetowej i usług zależnych od plików cookie, a niektóre preferencje reklamowe zależne od
plików cookie nie będą mogły być zachowane.
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Załącznik nr 1 do Polityki Ochrony Danych Osobowych Housebook Sp. z o.o.
Nazwisko

Dostawca

Cel

Czas
przechowywania

ASP.NET_SessionId

www.scandlines.pl Zachowuje stan sesji odwiedzającego w żądaniach
skierowanych do strony.

Sesja

CookieConsent [x2]

Cookiebot

Przechowuje dane użytkownika odnośnie zgody na
używanie plików cookie dla tej domeny.

1 rok

JSESSIONID

New Relic

Przechowuje identyfikator sesji odwiedzającego w
żądaniach skierowanych do strony.

Sesja

Queue-it-#

Queue it

Służy do rozdzielenia ruchu na stronie internetowej na
kilka serwerów w celu optymalizacji czasu odpowiedzi.

1 dzień

CookieConsentBulkSetting-# Cookiebot

Umożliwia wyrażanie zgody na używanie plików
cookie na wielu stronach internetowych

Trwałe

CookieConsentBulkTicket

Cookiebot

Umożliwia wyrażanie zgody na używanie plików
cookie na wielu stronach internetowych

1 rok

utm.gif

Google

Kod śledzenia Google Analytics, który rejestruje
informacje o przeglądarce i komputerze
odwiedzającego.

Sesja

utma

www.scandlines.pl

Gromadzi dane dotyczące liczby odwiedzin strony
internetowej przez użytkownika, a także daty
pierwszej i ostatniej wizyty. Używany przez Google
Analytics.

2 lata

utmb

www.scandlines.pl

Rejestruje znacznik czasu z dokładnym czasem, w
którym użytkownik uzyskał dostęp do strony
internetowej. Używany przez Google Analytics do
obliczania czasu trwania wizyty na stronie
internetowej.

1 dzień

utmc

www.scandlines.pl

Rejestruje znacznik czasu z dokładnym czasem, w
którym użytkownik opuścił stronę internetową.
Używany przez Google Analytics do obliczania
czasu trwania wizyty na stronie internetowej.

Sesja

utmt

www.scandlines.pl

Używany do ograniczania prędkości wysyłania
żądań do serwera.

1 dzień

utmz

www.scandlines.pl

Gromadzi dane o tym skąd pochodzi użytkownik,
z jakiej wyszukiwarki skorzystał, jaki link został
kliknięty i jakie określenie było wyszukiwane.
Używany przez Google Analytics.

6 miesięcy

Google Tag
Manager

Używany przez Google Tag Manager do kontroli
wczytywania znacznika skryptu Google Analytics.

1 dzień

_dc_gtm_UA-#

1

_ga [x2]

Google Tag
Manager

Rejestruje unikalny identyfikator, który jest
używany do generowania danych statystycznych
na temat sposobu korzystania ze strony
internetowej przez odwiedzającego.

2 lata

_gid [x2]

Google Tag
Manager

Rejestruje unikalny identyfikator, który jest
używany do generowania danych statystycznych
na temat sposobu korzystania ze strony
internetowej przez odwiedzającego.

1 dzień

_hjid

Google Tag
Manager

Ustawia unikalny identyfikator sesji. Pozwala to na
uzyskanie danych o zachowaniach odwiedzających
stronę internetową do celów statystycznych.

Stałe

_hjid

Google Tag
Manager

Ustawia unikalny identyfikator sesji. Pozwala to na
uzyskanie danych o zachowaniach odwiedzających
stronę internetową do celów statystycznych.

1 rok

gromadzony

Google

Służy do wysyłania do Google Analytics danych o
urządzeniu i zachowaniu odwiedzającego. Śledzi on
użytkownika poprzez urządzenia i kanały
marketingowe.

Sesja

s_cc [x2]

Adobe Inc

Służy do sprawdzania, czy przeglądarka
użytkownika obsługuje pliki cookie.

Sesja

s_fid [x2]

Adobe Inc

Zapisuje aktualną wersję Flash, która jest dostępna
w przeglądarce użytkownika.

2 lata

_fbp [x2]

Google Tag
Manager

Używany przez Facebook w celu dostarczania serii
produktów reklamowych, takich jak licytacje
prowadzone w czasie rzeczywistym, pochodzących
od reklamodawców zewnętrznych.

3 miesiące

_gcl_au [x2]

Google Tag
Manager

Używany przez Google AdSense do
eksperymentowania ze skutecznością reklam na
stronach internetowych korzystających z ich usług.

3 miesiące

A3

Oath

W oczekiwaniu

1 rok

AA003

Facebook

Gromadzi informacje o zachowaniach
3 miesiące
odwiedzających na różnych stronach internetowych.
Informacje te są wykorzystywane na stronie
internetowej w celu optymalizacji trafności treści
reklamowych.

ads/ga-audiences

Google

Używany przez Google AdWords do ponownego
angażowania odwiedzających, którzy mogą stać się
klientami, w oparciu o ich zachowania na różnych
stronach internetowych.

Sesja

anj

Appnexus

Rejestruje unikalny identyfikator, który
identyfikuje urządzenie powracającego
użytkownika. Identyfikator jest używany dla
reklam targetowanych.

3 miesiące

ATN

Facebook

Targetuje reklamy w oparciu o profilowanie
behawioralne i lokalizację geograficzną.

2 lata

2

B

Oath

Gromadzi anonimowe dane związane z wizytami
1 rok
użytkownika na stronie internetowej, takie jak liczba
wizyt, średni czas spędzony na stronie oraz jakie
strony zostały załadowane. Zarejestrowane dane są
wykorzystywane do kategoryzacji zainteresowań
użytkowników i profili demograficznych w celu
dostosowania treści strony do potrzeb użytkownika.

bounce

Appnexus

Wykorzystywany w celu ustalenia, czy odwiedzający
natychmiast opuszcza witrynę. Informacje te są
wykorzystywane przez operatora strony do
wewnętrznych statystyk i analiz.

C

Adform

Służy do sprawdzania, czy przeglądarka użytkownika 28 dni
obsługuje pliki cookie.

cid

Adform

Optymalizuje wyświetlanie reklam w oparciu o ruch
użytkownika połączony z różnymi ofertami
reklamodawców na wyświetlanie reklam
użytkowników.

fr

Facebook

Używany przez Facebook do dostarczania serii
3 miesiące
produktów reklamowych, takich jak licytacja w czasie
rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców.

GUC

Yahoo

W oczekiwaniu

1 rok

https://cx.atdmt.com

Facebook

Ustanawia unikalny identyfikator dla
odwiedzającego, który pozwala reklamodawcom
zewnętrznym na kierowanie do niego
odpowiednich reklam. Ta usługa dopasowania
reklam jest świadczona przez zewnętrzne sieci
reklamowe w celu ułatwienia reklamodawcom
składania ofert w czasie rzeczywistym.

Sesja

IDE

Google

Używany przez Google DoubleClick do
rejestrowania i raportowania działań użytkownika
strony internetowej po obejrzeniu lub kliknięciu
jednej z reklam reklamodawcy w celu zmierzenia
skuteczności reklamy i zaprezentowania
użytkownikowi targetowanych reklam.

1 roku

pagead/1p-user-list/#

Google

W oczekiwaniu

Sesja

s_vi_#

Adobe Inc

W oczekiwaniu

2 lata

test_cookie

Google

Służy do sprawdzania, czy przeglądarka użytkownika 1 dzień
obsługuje pliki cookie.

tr

Facebook

Używany przez Facebook do dostarczania serii
Sesja
produktów reklamowych, takich jak licytacja w czasie
rzeczywistym, od zewnętrznych reklamodawców.

uid

Adform

Rejestruje unikalny identyfikator użytkownika, który
rozpoznaje przeglądarkę użytkownika podczas
odwiedzania stron internetowych korzystających

3

Sesja

2 miesiące

2 miesiące

z tej samej sieci reklamowej. Celem jest
optymalizacja wyświetlania reklam na podstawie
ruchów użytkownika i ofert różnych dostawców
reklamy na wyświetlanie reklam użytkownika.
uuid2

Appnexus

Rejestruje unikalny identyfikator, który
identyfikuje urządzenie powracającego
użytkownika. Identyfikator jest używany dla
reklam targetowanych.

4

3 miesiące

