
Polityka prywatności  
 

IQS spółka z o.o. świadomy jest odpowiedzialności związanej z ochroną prywatności użytkowników korzystających z aplikacji atenatabs („Oprogramowanie”) oraz strony internetowej www.atenatabs.com 
(„Strona”). Dokument ten określa zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi poprzez Oprogramowanie oraz Stronę.  

 
PRZETWARZANE DANE  

W przypadku pozostawienia na Stronie przez użytkownika jego danych osobowych w celu otrzymania oferty, takich jak imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, dane te będą wykorzystywane jedynie w celu podjęcia przez IQS 
kontaktu z użytkownikiem oraz przedstawienia użytkownikowi oferty IQS na zakup Oprogramowania. 
 
IQS może przetwarzać dane osobowe w przypadku instalacji i rejestracji Oprogramowania, w tym pewne informacje mogą być przetwarzane automatycznie, takie jak: 
 
• dane odnośnie używanej przeglądarki 
• wersja systemu operacyjnego 
• inne posiadane oprogramowanie 
• adres IP 
• parametry techniczne urządzenia 
 
W trakcie instalacji Oprogramowania prosimy o podanie następujących danych: 
 

 klucz licencyjny otrzymany od IQS  
 
Powyżej wymienionych danych IQS będzie używać m.in. w celu weryfikacji legalności posiadanych przez użytkownika licencji na Oprogramowanie oraz do cyklicznego weryfikowania ważności udzielonych licencji. 

 
PLIKI „COOKIE” I PODOBNE TECHNOLOGIE  

Pliki „cookie” (oraz inne podobne technologie, których używamy) to informacje, które są zapisywane na Twoim urządzeniu w trakcie przeglądania przez Ciebie Strony. 

 
STOSOWANIE PLIKÓW „COOKIE”  

Używamy plików „cookie” i innych podobnych technologii, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Strony. Dzięki nim wiemy, jaka grupa użytkowników odwiedza nasze strony. Stosujemy dwa rodzaje plików 
„cookie” ze względu na sposób przechowywania: 

 Pliki sesyjne (session cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są na Twoim komputerze lub innym urządzeniu końcowym jedynie podczas Twojej wizyty na stronie, a po jej zakończeniu są usuwane; 
 Pliki stałe (persistent cookies) – pliki, które są przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu końcowym również po zakończeniu Twojej wizyty na stronie – na czas określony w parametrach plików 

„cookie” lub do czasu ich usunięcia; 

oraz następujące rodzaje plików „cookie” ze względu na sposób działania: 

 „niezbędne” – potrzebne do poprawnego działania strony; 
 „wydajnościowe” – dostarczające informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej, w celu optymalizacji korzystania ze strony; 
 „funkcjonalne” – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień; 
 „reklamowe” – umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań poszczególnych internautów. 

Ograniczenia stosowania plików „cookie” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności przeglądanych przez Ciebie stron. 

 
ZGODA NA PRZECHOWYWANIE PLIKÓW „COOKIE”  

W wielu przypadkach ustawienia przeglądarki internetowej domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookie” w komputerze lub innym urządzeniu końcowym. Możesz w każdym momencie zmienić te ustawienia w 
swojej przeglądarce tak, aby: 

 przeglądarka blokowała automatyczną obsługę plików „cookie”; 



 przeglądarka informowała Cię o każdorazowym zamieszczeniu plików „cookie”. 

Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików „cookie” są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej. 

 
 

 

DANE OSOBOWE 

1. W celu świadczenia usług IQS może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO. 

2. Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z usług. Bez podania danych osobowych świadczenie usług nie będzie możliwe. 

3. Podawane dane osobowe powinny być zgodne z prawdą i stanem rzeczywistym. IQS nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z podania danych nieprawidłowych lub niezgodnych z prawdą. 

4. W ramach świadczenia usług mogą być przetwarzane następujące dane osobowe Użytkowników: 

• imię i nazwisko; 

• telefon kontaktowy; 

• adres e-mail; 

• adres kontaktowy; 

• numer identyfikacji podatkowej. 

5. Administratorem powyżej opisanych danych osobowych jest IQS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mangalia 2A. 

6. W kwestii powierzonych danych osobowych można się kontaktować z wyznaczonym przez IQS inspektorem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@grupaiqs.pl 

7. Usługodawca będzie przetwarzać powyższe dane w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1lit. f RODO. 

8. Na podstawie udzielonej przez Użytkowników dodatkowej i opcjonalnej zgody IQS będzie mógł przetwarzać podany adres e-mail do wysyłania informacji marketingowych, zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. a RODO. Powyższa 

zgoda może zostać w każdej chwili odwołana. 

9. IQS będzie przechowywać powyższe dane osobowe przez okres niezbędny do świadczenia usług, a po ich zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania usług. Okres ten odpowiada długości 

okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane do momentu ważności otrzymanej w tym celu zgody. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. 

10. Zgodnie z RODO przysługuje Użytkownikom: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

e) prawo do wniesienia skargi do PUODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 



11. Informujemy, iż odbiorcami powyższych danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Strony, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, 

dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, jednak bez przekazywania poza Europejski Obszar Gospodarczy. Powierzanie to odbywa się z poszanowaniem praw Użytkowników oraz na podstawie umów o powierzenie 

przetwarzania danych osobowych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. 

12. Podane przez Użytkowników dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. 

 
KONTAKT Z NAMI  

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych można skontaktować się z nami pod adresem iod@grupaiqs.pl 
Firma IQS Sp. z o.o. ma swoją siedzibę przy ul. Mangalia 2A  w Warszawie. Z Inspektorem Danych Osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@grupaiqs.pl. 

 


