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Ten dokument wyjasnia, jakie informacje sa zbierane w zwiazku ze swiadczeniem usług
telekomunikacyjnych przez Virtual Space, Maciej Wasiuta. Wyjasnia on takze, jak
wykorzystujemy te informacje, gdzie je przechowujemy i jak je chronimy.

Aby korzystanie z usług Virtual Space, Maciej Wasiuta. było mozliwe musimy przetwarzac
Twoje dane. Do przetwarzania czesci z nich jestesmy zobligowani na mocy przepisow
prawa,
w pozostałych przypadkach podanie ich jest dobrowolne. Jezeli bedziemy musieli
przetwarzac Twoje dane do jakichkolwiek innych celow, zawsze poprosimy z gory o Twoja
zgode.
Nie udostepnimy Twoich danych osobom trzecim w celach marketingowych.

Niniejszy dokument wyjasnia rowniez, jakie prawa przysługuja Ci w zwiazku
z przetwarzaniem danych.

Aby moc korzystac z usług Virtual Space, Maciej Wasiuta, nalezy zaakceptowac niniejsza
Polityke Prywatnosci. W przypadku jakichkolwiek pytan czy watpliwosci, prosimy o kontakt
na adres biuro@vspace.pl.

KIM JESTEŚMY
Virtual Space, Maciej Wasiuta z siedziba w Szczecinie jest zgodnie z europejskimi
przepisami administratorem danych osobowych (w dalszej czesci okreslamy sie jako
„Virtual Space”. Mozna kontaktowac sie z nami mailowo pod adresem biuro@vspace.pl
lub tradycyjna poczta:
Virtual Space, Maciej Wasiuta
ul. Bandurskiego 36
71-685 Szczecin

CO REGULUJE NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Niniejsza Polityka Prywatnosci dotyczy wszystkich naszych usług, obsługi klienta,

asysty technicznej oraz wszelkich innych swiadczonych przez nas usług (w dalszej
czesci nazywanych w skrocie „usługami Virtual Space”).

2. W szczegolnosci, niniejsza Polityka Prywatnosci reguluje ochrone danych
osobowych oraz innych danych nie bedacych danymi osobowymi, ktore uzyskujemy
od Klienta w zwiazku z korzystaniem z usług Virtual Space („dane osobowe”
oznaczaja informacje, ktore, same w sobie lub w powiazaniu z innymi danymi,
pozwalaja zidentyfikowac Klienta).

3. Szanujemy prawo do prywatnosci i bedziemy przetwarzac dane osobowe
w zgodnosci z własciwymi przepisami.
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OCHRONA DANYCH POZYSKANYCH OD DZIECI
Rozumiemy, ze mamy specjalne zobowiazanie do ochrony danych osobowych
uzyskanych od dzieci. Nie bedziemy w sposob swiadomy gromadzic danych osobowych
od dzieci ponizej 16 lat bez uzyskania zgody ich rodzica lub opiekuna. Jezeli jestes
rodzicem lub opiekunem i jestes zaniepokojony przekazywaniem danych osobowych
Twojego dziecka, prosimy o kontakt pod adresem biuro@vspace.pl.

JAKIE DANE ZBIERAMY
1. Virtual Space, moze gromadzic niektore sposrod nastepujacych informacji:

- imie i nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego i adres jesli jestes osoba prywatna
lub nazwe, NIP i adres jesli podpisujesz umowe na firme;
- numer telefonu;
- adres e-mail;
- identyfikator;
- hasło;
- adres IP;
- informacje techniczne o jakichkolwiek urzadzeniach, z ktorych korzysta Klient, 
zeby uzyskac dostep do naszych usług, w tym: połaczenia internetowe i/lub 
sieciowe (w tym adres IP); jakikolwiek identyfikator urzadzenia/komunikatora VoIP 
(o ile za pomoca jakiegokolwiek sie logujesz), To sa dane techniczne o naszych 
uzytkownikach oraz ich działaniach, ktore nie zawieraja danych osobowych;
- informacje dotyczace korzystania przez Klienta z naszych usług, w tym m.in. data
i godzina ostatniego logowania;
- wszelkie inne dane, ktore sa przekazywane nam za posrednictwem naszych 
usług;
W przypadku kontaktu z naszym działem technicznym, mozemy przetwarzac inne
informacje niezbedne do udzielenia Klientowi wsparcia w odpowiedzi na Jego
zapytania
i prosby o pomoc, takie jak dane zbierane w logach urzadzenia lub techniczne
parametry sprzetu, ktorego uzywa Klient, zeby korzystac z usługi Virtual Space.
W celu korzystania z naszych usług, musimy przetwarzac dane wymienione
powyzej. Jesli Klient nie wyrazi zgody na przekazanie nam danych osobowych
wymaganych podczas podpisania umowy, nie bedzie mogł korzystac z naszych
usług.

2. Zbieramy informacje zwiazane z Klientem poprzez pliki cookies.
3. Rejestrujemy wizerunek w postaci zapisu z monitoringu zainstalowanego w biurze.

JAK POBIERANE SĄ DANE KLIENTÓW
Mozemy gromadzic i przetwarzac dane na temat Klienta w nastepujacy sposob:

• dane, ktore przekazywane sa nam przez Klienta podczas podpisania umowy;
• dane przekazywane w zwiazku z nawiazaniem przez Klienta kontaktu z nami badz 

przy zgłoszeniu problemu z usługami Virtual Space;
• informacje o aktywnosci Klienta jako uzytkownika usług Virtual Space.

DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE? (PODSTAWA PRAWNA 
PRZETWARZANIA DANYCH)

1. Przetwarzamy dane Klientow w celu dostarczenia usług Virtual Space, z ktorych
korzystaja (tj. w celu wykonania umowy pomiedzy nami), w celu spełnienia
nałozonych na nas obowiazkow prawnych lub w celu spełnienia tzw.
„uzasadnionego interesu” Virtual Space, lub z innych powodow wskazanych
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w p a r a g r a f i e „ J a k w y k o r z y s t y w a n e s a d a n e K l i e n t o w ” .
Przez „uzasadniony interes” rozumiemy zgodny z prawem oraz racjonalny cel
przetwarzania danych (ochrona bezpieczenstwa przetwarzanych danych,
informacje systemowe na temat zakupionych usług, marketing usług Virtual Space.
Gdy polegamy na uzasadnionym interesie, analizujemy i rozwazamy kazdy
potencjalny wpływ przetwarzania na Klienta i jego prawa. W przypadku innych
celow poprosimy o zgode, ktora bedzie mozna wycofac w kazdym czasie bez
wpływu na waznosc przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

2. Dane Klientow nie sa transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

CO DALEJ Z DANYMI KLIENTÓW?
1. Gdzie je przechowujemy?

Zgromadzone przez nas dane beda przechowywane na zabezpieczonych
serwerach
w Polsce. Wdrozono odpowiednie srodki techniczne oraz organizacyjne w celu
ochrony Twoich danych osobowych przed ich nieuprawnionym lub bezprawnych
przetwarzaniem, utrata, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Przykładamy olbrzymia
wage oraz podejmiemy stosowne srodki zeby zapewnic, ze dane te beda
przetwarzane w sposob bezpieczny i zgodny z niniejsza Polityka Prywatnosci.

2. Jak długo bedziemy przechowywac dane?
Zatrzymamy dane osobowe tylko tak długo, jak bedzie to niezbedne do spełnienia
celow okreslonych w tej Polityce Prywatnosci. W niektorych wyjatkowych
sytuacjach dłuzsze okresy retencji moga byc wymagane przez przepisy prawa, np.
w celach podatkowych, rozliczeniowych lub w celu spełnienia innych prawnych
wymogow oraz obowiazkow.
Jezeli nie bedziemy juz potrzebowac danych osobowych do dostarczania usług
danemu Klientowi, dokonamy ich usuniecia lub anonimizacji. W szczegolnosci:
- dane powiazane z dana usługa bedziemy przechowywac na czas trwania umowy 
dotyczacej dostepu do tej usługi. Po zamknieciu danego konta, ograniczone dane, 
ktore zebralismy zostana przez nas zachowane na nastepne kilka lat w celu 
spełnienia celow podatkowych, prawnych oraz rozliczeniowych;
- jezeli Klient skontaktuje sie z nami oraz nie korzysta z naszych usług, zatrzymamy
taka korespondencje tak długo, jak bedzie to potrzebne do udzielenia pomocy,
a nastepnie na okres wymagany ze wzgledu na cele prawne lub rozliczeniowe;
- w celach marketingowych zatrzymamy dane tak długo, jak posiadac bedziemy 
wazna zgode, w razie wycofania zgody usuniemy je bez zbednych opoznien oraz 
nie dłuzej niz 7 dni od momentu otrzymania zadania zaprzestania.
Zapis z monitoringu przechowywany jest przez okres 7 dniu. Wyjatkiem sa nagrania
zabezpieczone np. na potrzeby policji.

INNE SPRAWY
1. Prosimy miec na uwadze, ze podlegamy roznym przepisom i mozemy byc

zobowiazani ujawnic dane osobowe zgodnie z zadaniem uprawnionych organow
panstwowych lub innymi wymogami prawnymi.

2. Jesli kiedykolwiek dojdzie do reorganizacji lub połaczenia Virtual Space z innym
podmiotem, mozemy przekazac dane osobowe uczestniczacemu w tym procesie
podmiotowi trzeciemu, ktory bedzie chronił dane osobowe przynajmniej w takim
stopniu, jak my na podstawie niniejszej Polityki Prywatnosci.
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PRAWA KLIENTA
1. W kazdym czasie Klient ma prawo sprzeciwienia sie przetwarzaniu danych

osobowych, np. w celach marketingowych. Moze zrobic to, wysyłajac nam
odpowiednia wiadomosc na adres biuro@vspace.pl

2. Ponadto, Klientowi przysługuja nastepujace uprawnienia:
- prawo dostepu do przechowywanych przez nas informacji;
- prawo zadania usuniecia danych osobowych z naszej bazy;
- prawo zadania sprostowania/poprawiania Twoich danych w uzasadnionych 
przypadkach;
- prawo zadania ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo przenoszenia danych do innego podmiotu;
- prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
1. Mozemy dokonywac zmian niniejszej polityki prywatnosci, jezeli uznamy, ze jest to

konieczne, np. z przyczyn prawnych lub zeby odzwierciedlic zmiany
w swiadczonych przez nas usługach. W takim przypadku, udostepnimy taka
zmieniona Polityke Prywatnosci w Internecie i wskazemy date ostatniej aktualizacji.

2. Po wprowadzeniu przez nas zmian w Polityce Prywatnosci stana sie one prawnie
wiazace po upływie 30 dni od momentu opublikowania ich w Internecie.

KONTAKT ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI

Pytania i wnioski odnosnie zasad polityki prywatnosci oraz przetwarzania danych Klienta
przez Virtual Space nalezy kierowac droga elektroniczna na adres e-mail:
biuro@vspace.pl lub pisemnie na adres BOK: ul. Bandurskiego 36, 71-685 Szczecin.

W przypadkach, w ktorych Klient nie bedzie usatysfakcjonowany odpowiedzia udzielona
przez Virtual Space lub podjetymi działaniami, Uzytkownik ma prawo wniesc skarge do
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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