
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

witryny internetowej https://joho.pl/  

„Polityka” 

 

Wstęp: 

Jako właściciel serwisu https://joho.pl/ („Serwis” lub „Strona”) szanujemy prywatność oraz 

dokładamy szczególnej staranności w ochronie danych osobowych. W tym celu stworzyliśmy 

Politykę, za pośrednictwem której informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych 

osobowych, rodzajach danych, jakie uzyskujemy, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a 

także o prawach osób, których dane dotyczą.  

W odniesieniu do stosowanych w Serwisie plików cookies, opracowaliśmy Politykę Cookies, w 

której znajdziesz wszystkie istotne informacje dotyczące zasad ich stosowania, w tym m.in. 

objaśnienia czym są pliki cookies, jakie pliki są stosowane w ramach Serwisu oraz w jaki sposób 

możesz wpływać na ich zastosowanie. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.  

  

Administrator Danych Osobowych:  

Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest spółka 

JOHO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Spokojna 5, 01-044 Warszawa, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000747853, NIP: 5252762634, REGON: 381244356, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł 

(„Spółka” lub „Administrator” lub „my”, „nas”).  

We wszystkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz się z nami 

skontaktować:  

(a) w formie pisemnej – adres do korespondencji: ul. Spokojna 5, 01-044 Warszawa;   

(b) drogą korespondencji e-mail – na adres e-mail: magdalena.kruszynska@keinogrupa.pl.  

 

Dbamy o Twoje dane osobowe, przetwarzamy je ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w 

szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”1). 

 

Zasady zbierania danych: 

Nasze serwery mogą w sposób automatyczny zapisywać takie dane jak: adres IP, typ przeglądarki 

i systemu operacyjnego Użytkownika. Mogą one być wykorzystane w celu administracji systemu 

lub statystki. Zebrane dane nie służą personalnej identyfikacji konkretnej osoby fizycznej, której 

dane dotyczą.  

Ponadto, strona zawiera formularz kontaktowy, za pośrednictwem którego możesz się z nami 

skontaktować.   

 

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych:  

                                                           
1 Rozporządzenie 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych).   

https://joho.pl/
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mailto:magdalena.kruszynska@keinogrupa.pl


 

(a) formularz kontaktowy: 

W sytuacji, gdy zdecydujesz się na kontakt z nami za pośrednictwem dostępnego na Stronie 

formularza kontaktowego, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:  

 dane identyfikacyjne (imię i nazwisko).  

 adres e-mail.  

Podanie tych danych jest niezbędne do wysłania wiadomości e-mail i realizacji związanego z tym 

celu (wymóg umowny).   

W celu zapewnienia najlepszej obsługi zachęcamy do uzupełnienia pola z nazwą firmy oraz podania 

wyłącznie służbowego adresu email. Nie wymagamy podawania danych osobowych 

niezwiązanych z działalnością̨ gospodarczą.  

Przetwarzanie może obejmować również dodatkowe dane osobowe, jeżeli dobrowolnie zamieścisz 

je w treści wiadomości.  

Cele przetwarzania danych, które wskazujesz w formularzu:  

 realizacja kontaktu w związku z przesłaną wiadomością – na podstawie uzasadnionego 

interesu Administratora, odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;   

 po zakończeniu kontaktu, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora polegającego na 

archiwizacji korespondencji lub ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz obrony 

przed roszczeniami, wynikającymi z prowadzonej przez Administratora działalności 

gospodarczej. 

Ponadto, w treści wiadomości możesz dobrowolnie zawrzeć również inne dane osobowe, jeżeli 

uważasz, że jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi.   

Masz prawo domagać się od Administratora przedstawienia historii korespondencji, pod 

warunkiem, że podlegała ona archiwizacji oraz domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja 

okaże się uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora polegający przede wszystkim 

na obronie przed potencjalnymi roszczeniami, odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  

Okres przechowywania danych:  

Co do zasady korespondencja jest na bieżąco usuwana, z wyjątkiem korespondencji, która podlega 

archiwizacji na wypadek zabezpieczenia interesów Administratora. Archiwizacja korespondencji 

w ww. sytuacjach stanowi uzasadniony interes Administratora, odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO. 

   

(b) Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz prowadzenie statystyk  

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz prowadzenia statystyk i analizy 

ruchu w Serwisie celem poprawy jego funkcjonowania możemy również przetwarzać informacje 

obejmujące:  

 numer IP,  

 dane o lokalizacji,  

 dane o źródle, z którego wszedł na Stronę dany Użytkownik.   



Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - 

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

Administratora polegających na prowadzeniu i utrzymaniu Serwisu.  

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez 

Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w 

stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności 

gospodarczej.  

 

(c) obsługa mediów społecznościowych:  

Jeżeli obserwujesz profile Administratora w serwisach społecznościowych (np. LinkedIn, 

Instagram, Vimeo) lub wchodzisz w interakcję z treściami publikowanymi przez Administratora w 

mediach społecznościowych, w naturalny Administrator uzyskuje dostęp do Twoich danych 

osobowych, które upubliczniasz we własnym profilu społecznościowym.  

Administrator przetwarza te dane wyłącznie w obrębie danego serwisu społecznościowego i 

wyłącznie w celu jego obsługi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, o którym 

mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administrator traci uprawnienie do przetwarzania tych danych 

w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. 

Jeżeli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowały Twoje dane zbierane w trakcie 

wizyty na Stronie, przed odwiedzeniem jej wyloguj się z danego serwisu. Możesz również 

uniemożliwić załadowanie na Stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenie dla Twojej 

przeglądarki.  

Wszelkie dane osobowe lub inne informacje wprowadzane do aplikacji społecznościowych przez 

użytkownika Strony mogą być odczytywane, zbierane oraz wykorzystywane przez innych 

użytkowników oraz dostawców danej aplikacji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za 

wykorzystanie, niewłaściwe wykorzystanie lub przywłaszenie danych osobowych lub innych 

informacji wprowadzanych przez użytkowników do aplikacji społecznościowych, również na 

profilach zawodowych Administratora dostępnych w tych aplikacjach.  

 

Kategorie odbiorców danych osobowych:  

Administrator udostępnia Twoje dane osobowe innym podmiotom wyłącznie w sytuacji, gdy jest 

to niezbędne dla realizacji uzasadnionych potrzeb Administratora. Dane mogą być udostępniane w 

szczególności podwykonawcom Administratora, z którymi Administrator współpracuje przy 

przetwarzaniu danych lub świadczeniu na Twoją rzecz usług.  

Administrator nie będzie ujawniać Twoich danych osobowych innym podmiotom ani osobom 

trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy:    

1) wyrazisz na to zgodę;  

2) będzie to niezbędne dla realizacji usług świadczonych przez Administratora 

z poszanowaniem zasady minimalizacji danych oraz ograniczenia przetwarzania danych;  

3) Twoje dane osobowe będą przekazywane upoważnionym pracownikom i współpracownikom 

Administratora, operatorom pocztowym, współpracującym z Administratorem 

przedsiębiorstwom świadczącym usługi specjalistyczne takie jak m.in. usługi kurierskie, 

logistyczne, usługi prawne, usługi doradcze, usługi marketingowe, hostingowe czy 

informatyczne;  

4) będzie to niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa struktury informatycznej;   



5) będzie to niezbędne w celu wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności z przepisów podatkowych; 

6) będzie to uzasadnione żądaniem instytucji państwowych lub organów wymiaru 

sprawiedliwości. 

 

Twoje prawa:  

Zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO, przysługują 

Ci następujące prawa:  

(a) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, 

jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator 

dokonał na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem, na podstawie art. 7 RODO. 

(b) dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia czy Twoje dane osobowe 

są przetwarzane przez Administratora, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania informacji m.in. o: 

 celach przetwarzania; 

 kategoriach danych osobowych; 

 odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną 

ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach 

międzynarodowych; 

 planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych lub kryteriach 

ustalania tego okresu,  

na podstawie art. 15 RODO; 

(c) sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub 

nieprawidłowe, na podstawie art. 16 RODO; 

(d) usunięcia Twoich wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli Twoje dane 

osobowe: 

 przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były 

wykorzystywane; 

 wycofasz zgodę, a Administrator nie posiada innej podstawy prawnej przetwarzania 

tych danych; 

 wniesiesz sprzeciw, który Administrator uznał za zasadny; 

 Twoje dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem,  

na podstawie art. 17 RODO;  

(e) ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli: 

 kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych, wówczas Administrator 

ograniczy ich przetwarzanie na czas potrzebny im do sprawdzenia prawidłowości 

Twoich danych;  

 kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez Administratora danych 

osobowych;  

 Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń; 



 wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych do czasu podjęcia przez 

Administratora decyzji co do zasadności sprzeciwu,  

na podstawie art. 18 RODO;  

(f) kopii danych osobowych, które zostały przez Ciebie dostarczone Administratorowi ich 

otrzymania przez Ciebie lub inny wskazany przez Ciebie podmiot, pod warunkiem, że będzie 

to technicznie możliwe - w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego 

formacie, jeżeli Administrator wykorzystuje Twoje dane na podstawie zgody, w celu 

świadczenia usług lub w sposób zautomatyzowany, na podstawie art. 20 RODO; 

(g) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec 

przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów 

Administratora. Na skutek wniesienia sprzeciwu Administrator rozważy, czy – ze względu 

na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad 

interesami, które realizują wykorzystując dane osobowe, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO;  

(h) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są 

przetwarzane w sposób nieprawidłowy.  

 

Pliki cookies:  

Wszystkie informacje związane ze stosowaniem plików cookies zostały zawarte w Polityce 

Cookies stanowiącej integralną część niniejszej Polityki. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.  

 

Postanowienia końcowe:  

1. Na Stronie (w artykułach, postach, wpisach czy komentarzach) mogą znajdować się 

odnośniki do witryn zewnętrznych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość 

znajdującą się poza Stroną.  

2. Użytkownika korzystającego ze Strony obowiązuje aktualna treść Polityki.  

3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce, jeżeli wymagać 

tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na Stronie Internetowej. Administrator 

poinformuje użytkowników o wszelkich zmianach oraz terminie ich wejścia w życie za 

pośrednictwem Strony w zakładce „Polityka Prywatności”, a odpowiednich przypadkach 

zgłosi je drogą elektroniczną osobom, których dane dotyczą.   

 

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności miała miejsce w dniu 16 września 2022 r.   


