POLITYKA PRYWATNOŚCI
strony internetowej https://lexu.app („Serwis”)
Administrator to podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych
osobowych. Administratorem danych osobowych jest Vanhalten Investments sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (00 – 526), przy ulicy Kruczej 16/22, wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rej estru Sądowego, pod numerem KRS: 0000830051, NIP:5272921774, REGON:
385614933, o kapitale zakładowym 5.000,00.
Z administratorem danych można się skontaktować osobiście/telefonicznie/pod adresem email: iod@lexu.app.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontaktować można się za
pomocą wiadomości e-mail: iod@lexu.app
W zależności od Pani/Pana relacji z nami, realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy
dane osobowe w innych celach i zakresie:
Cel przetwarzania danych
osobowych

Podstawa przetwarzania danych oraz okres ich
przechowywania

Działania zmierzające do
zawarcia i realizacji umowy z
użytkownikiem (usługi
newslettera).

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO w zakresie użytkowników
będących osobami fizycznymi. W przypadku osób
reprezentujących użytkowników, a także
występujących w ich imieniu dane osobowe
przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez
okres realizacji umowy i okres 7 lat liczonych od
dnia rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec
roku kalendarzowego.

Ustalenie, dochodzenie i obrona
przed roszczeniami.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO, który wskazuje na prawnie
uzasadniony interes administratora danych w celu
ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
Dane w tym celu będą przetwarza do czasu
przedawnienia ewentualnych roszczeń prawnych tj.
przez okres 7 lat liczonych od dnia rozwiązania
umowy ze skutkiem na koniec roku
kalendarzowego.

Prowadzenie działań
marketingowych z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu
na inne obowiązujące przepisy: Prawo
telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na
podstawie posiadanych zgód na kanał komunikacji.
Dane w tym celu będą przetwarzane do czasu
wycofania zgody lub złożonego sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Odbiorcy danych osobowych:
Dostęp do danych osobowych mają jedynie podmioty świadczące usługi informatyczne,
księgowe, hostingowe oraz w zakresie świadczenia usług związanych z utrzymaniem poczty
elektronicznej, a także podmioty odpowiadające za analizę ruchu sieciowego.
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzecich:
Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich tj. poza obszar EOG.

Przysługuje Państwu prawo do:
● dostępu do danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania
tajemnicy przez adwokata (art. 15 ust. 1 RODO),
● otrzymania kopii danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku
zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 15 ust. 3 RODO),
● sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
● usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby
Administrator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo żądać aby Administrator je
usunął za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych
wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia,
ustalenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO),
● ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza
obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 18 RODO),

● przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji
o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane
osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy i są przetwarzane w
sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO).
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy RODO.
Informacja o obowiązku podania danych osobowych i skutkach ich nie podania:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celu
realizacji prawnie uzasadnione interesu administratora.
Profilowanie:
W przypadku zapisania się do newslettera dane osobowe będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, który polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych
czynników osobowych osoby fizycznej (profilowanie).

Pliki cookies:
Serwis gromadzi w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookie. Pliki
cookie (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookie zazwyczaj zawierają
nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookie wykorzystywane są w celu:
● dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
● tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
● utrzymania sesji użytkownika serwisu;
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookie:
● „niezbędne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookie służące do zapewnienia
bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie
uwierzytelniania w ramach Serwisu
● „wydajnościowe” pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Serwisu;

● „funkcjonalne” pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.;
● „reklamowe” pliki cookie, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Przeglądarki internetowe (oprogramowanie użytkownika serwisu) domyślnie dopuszczają
przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookie, użytkownik Serwisu zawsze może
zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookie. Ze względu
na okres przechowywania, pliki cookie dzielą się na sesyjne i stałe. Pliki sesyjne
przechowywane są na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania się ze strony
internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki stałe przechowywane są przez
zdefiniowany czas, który określany jest przez parametr zawarty w pliku “cookie”. Typowo, jest
to od 1 dnia do 2 lat, przy czym niektóre pliki cookie mogą zapamiętywać ustawienia
użytkownika do czasu usunięcia historii. Użytkownik dysponuje możliwością ręcznego
usunięcia wszystkich lub wybranych plików cookie, stosownie do opcji dostarczanych przez
przeglądarkę internetową lub powiązane narzędzia
Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Pliki cookie
zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane
również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Operator serwisu informuje, iż podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookie
na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest
Administrator.
Administrator informuje, iż informacje o sposobach obsługi plików cookie dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Więcej informacji o plikach cookie
dostępnych jest w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Google Analytics, Google Optimize i Google Tag Manager
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej
przez Google Ireland Limited (poniżej: Google). Google Analytics używa plików cookie.
Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj przesyłane
na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP
na tych stronach, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach
członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP
zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny
Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do
sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej i do świadczenia innych
usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu, dla
operatora strony. Adres IP udostępniony przez Google Analytics nie zostanie połączony z
innymi danymi posiadanymi przez Google.

Celem przetwarzania danych jest ocena wykorzystania strony internetowej i kompilacja
raportów dotyczących działań na stronie internetowej. Przetwarzanie opiera się na
uzasadnionym interesie operatora strony.
Google Analytics zbiera dane dotyczące adresów IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu
operacyjnego, typu przeglądarki. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie za
pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że
jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny w
najszerszym możliwym zakresie.
Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez pliki
cookie i danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adres IP), a także przetwarzanie
tych danych przez Google.
Korzystanie z Google Ads
Nasza strona korzysta z Google Conversion Tracking. Jeśli dotarłeś do naszej strony za
pośrednictwem reklamy wysłanej przez Google, Google Ads ustawi plik cookie na Twoim
komputerze. Śledzący plik cookie jest wykorzystywany, gdy użytkownik kliknie reklamę
obsługiwaną przez Google. Przedmiotowe pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są
wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedzi niektóre strony w naszej
witrynie i plik cookie nie wygasł, my i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął
reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik
cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez witryny reklamodawców Ads. Informacje
zebrane przy użyciu pliku cookie do przekierowania służą do generowania statystyk
przekierowań dla reklamodawców Ads, którzy wykorzystują taką funkcjonalność.
Administrator jest informowany jedynie o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli
reklamę i zostali przekierowani na stronę. Nie otrzymuje on jednak informacji, które
identyfikują użytkowników.

