
Privacy policy and use of cookies files 

This privacy policy and use of cookies is a set of rules for processing of personal data and the 

collection of cookies by CORE LOGIC  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
(hereinafter referred to as the „CORE LOGIC” or the „Controller”). It is addressed to all 

those who: 

1. visit website https://www.core-logic.com/ (hereinafter referred to as the “Service“), 

2. use CORE LOGIC social network accounts on:  

o Facebook https://www.facebook.com/corelogic.software.developmenty/, 
o Clutch https://clutch.co/profile/core-logic/ 

o LinkedIn https://www.linkedin.com/company/core-logic/ 

(hereinafter jointly referred to as the „Social Network Profile”),  

3. contact CORE LOGIC (i.a. by phone, e-mail), in particular through:  

o contact form: „Contact form”, „Request for proposal”, 
o recruitment form: „Application form” (hereinafter referred to as the 

„Candidates”) 
 

4. are employees, associates or representatives of CORE LOGIC’s contractors and 

clients, 
5. participate in events and recruitment procedures held by CORE LOGIC 

(hereinafter referred to as “Users”). 

The User should read the Privacy Policy and Use of Cookies Files. The aim of the said 

document is implementation of the obligation arising from Regulation of the European 

Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural 
persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, 

and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), hereinafter referred 

to as the “GDPR“. 

PRIVACY POLICY 

The Controller 

Controller is CORE LOGIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. [Polish Limited 

Liability Company] with its registered office in Kraków (KRS: ), at Feliksa Radwańskiego 

15/1 Street, 30-065 Cracow. Users may contact the Controller, by the following means: 

• by mail to the following address: ul. Feliksa Radwańskiego 15/1, 30-065 Kraków; 

• by e-mail: iod@core-logic.com 

The Controller has not appointed the personal data inspector. 

While running the Social Network Profile the Controller co-administrates the data with 

entities running the appropriate profiles (in particular Facebook Ireland). 

Objectives of processing of personal data and the legal basis for processing 

https://www.core-logic.com/
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User’s personal data shall be processed for the following purposes and under the following 

legal basis: 

1. responding to inquiries from Users and contacting Users regarding matters they 

addressed the Controller on, in particular by sending him an e-mail, through contact 

forms on the Service or by chat on the Social Media Profile. The legal basis for data 
processing is legally justified interest of the Controller (pursuant to the Article 6 

section 1 letter f of GDPR), consisting in the necessity to reply to the Users; 
2. sending marketing materials (such as case studies, white papers, presentations) to the 

Users who addressed the Controller. The legal basis for data processing is User’s 

consent to receive marketing materials (pursuant to the Article 6 section 1 letter a of 
GDPR); 

3. conducting recruitment procedure for those who gave their consent to it and sent the 
Controller their CV. The legal basis for data processing is the necessity to act on 

Candidate’s request prior to conclusion of employment contract or a civil law contract 

(pursuant to the Article 6 section 1 letter b of GDPR), necessity to fulfil the obligation 
resulting from Article 22(1) of the Labour Code (pursuant to the Article 6 section 1 

letter a of GDPR) and legally justified interest of the Controller (pursuant to the 
Article 6 section 1 letter f of GDPR) which is the staff recruitment procedure; 

4. registration of Users for the event they expressed their willingness to participate (e.g. 

conference, workshop or webinar, allowing them to attend the event, including 
sending information on the programme of the event etc. The legal basis for data 

processing is legally justified interest of the Controller (pursuant to the Article 6 
section 1 letter f of GDPR), consisting in organizing the event, including ensuring 

participation of the Users; 

5. controlling and analyzing the movement on the Service and Social Media Profile as 
well as conducting marketing activities. The legal basis for data processing is legally 

justified interest of the Controller (pursuant to the Article 6 section 1 letter f of 
GDPR), consisting in promoting the services of Controller; 

6. contacting Users in current affairs, in particular regarding performance of agreements 

concluded between the Controller and the User, submitting bids, receiving requests 
and orders, answering questions. The legal basis for data processing is legally justified 

interest of the Controller (pursuant to the Article 6 section 1 letter f of GDPR), 
consisting in necessity of constantly contacting the contractors of the Controller; 

7. implementation of the agreements concluded between the Controller and the User, 

including receiving and performing orders, submitting of orders, concluding contracts, 
carrying out activities in the field of accounting, accounting services, debt collection. 

The legal basis thereof is the necessity to perform the contract or take action prior to 
entering into a contract with the User (pursuant to the Article 6 section 1 letter b of 

GDPR), as well as the legally justified interests of the Controller (pursuant to the 

Article 6 section 1 letter f of GDPR), consisting in necessity of the correct 
implementation of agreements with contractors; 

8. fulfilment of legal obligations imposed on the Controller, in particular under the 
provisions of tax law (pursuant to the Article 6 section 1 letter c of GDPR); 

9. determining, securing and the pursuing possible claims of both the Controller and the 

User. The legal basis is a legally justified interest of the Controller (pursuant to the 
Article 6 section 1 letter f of GDPR) consisting of the possibility of determining, 

pursuing or defending claims. 

 



Categories of references to the data 

The Controller processes personal data of the Users necessary to implementation of the 
objectives mentioned hereinabove, in particular identification data such as name and surname, 

contact details such as email address and telephone number and information on the employer 

as well as data posted on the User’s Social Media Profile, including information on the devise 

used by the User, its country of origin, the web browser or IP used by the User. 

The recipients of data (categories of recipients) 

The Users’ personal data may be shared with external entities providing services to the 

Controller, such as accounting services as well as IT services providers, including e-mail and 

providing services to the contractors. The Controller shall take all necessary measures to 
ensure that also its subcontractors and other cooperating entities guarantee the application of 

appropriate security measures whenever they process Personal Data on behalf of the 

Controller 

The Controller may share the personal data with entities based in the non-EU and non-EOG 

third countries (including i.e. Amazon Web Services, Inc, Google LLC or Facebook Inc) only 

if the adequate level of protection in the said country has been established.  

The entities with which the Controller shares the data of the Users are participants of the 
Privacy Shield, which guarantees an appropriate level of data securing. More information is 

available at: https://www.privacyshield.gov/. 

Profiling 

The entities receiving User’s personal data due to viewing their Social Network Profile may 

use them to display the content matching the User’s searching history (profiling) based on the 
previous websites that the User visited. This applies in particular to Google and Facebook 

services. The Controller does not conduct automated processing of the User’s data. 

The period of storage of personal data 

We will store the Users’ data for the period necessary to achieve the objectives set out here in 

above. If: 

• the User’s personal data are processed in connection with the contract concluded with 

the User, his employer or entity, which the User represents the Controller will store for 

a period of performance of the contract and to the necessary extent – for 5 years from 
the end of the calendar year in which the payment of the tax became past due in 

connection with the conclusion and implementation of the agreement or longer if 
required by law, 

• the User contacted the Controller – the data will be processed for the time necessary 

for the purpose of contacting the User and for a period of 2 years from the termination 
of the contract, 

• the User’s personal data are processed in connection with using the Social Media 
Profile – for the period of having an account on the said Social Media (subscribing, 

liking, commenting), 

https://www.privacyshield.gov/


• the User’s personal data are processed on the basis of the consent – until the consent is 

withdrawn. 

If the User’s personal data will no longer be necessary for the purposes for which they were 

processed, the Controller will keep them in order to determine, pursue or defend potential 

claims of both the Controller and the User only for periods of limitation set out in the 

provisions of law. 

The consequences of failure to provide personal data 

Except in cases in which providing personal data is legally required, the provision of personal 

data is entirely voluntary, however the failure to provide them may impede or prevent us from 

achieving objectives set out here in above.  

Information on automated decision-making 

The Users’ data will not be processed in an automated way, also it will not be processed in the 

form of profiling by the Controller. 

The source of personal data 

The User’s personal data, which are not collected directly from the Users, may be obtained 
from their employers, associates or entities that the User represents. The Controller may also 

process personal data derived from the sources accessible to the public. 

Rights related to the processing of personal data 

The User is entitled to the following rights related to the processing of personal data: 

1. the right of access to personal data, the right to request rectification, or erasure, as long 
as these rights are not excluded or restricted by the provisions of law; 

2. the right to transfer the personal data, i.e. the right to receive personal data in 
a structured, commonly used machine-readable format. The User may send the data to 

another Controller of personal data or demand sending the data to another controller. 

However, we will do so only if such transfer is technically possible; 
3. the right to withdraw consent to the processing of the personal data, when the User’s 

data are being processed upon their consent; 
4. the right to be forgotten - The User has the right to demand erasure of part or all of 

his/her personal data if: 

a) he/she has withdrawn consent for their processing,  
b) the personal data has become unnecessary for the purposes of their processing 

or if the personal data has been processed unlawfully.  

Despite exercising the right to be forgotten, the Administrator may continue to process 

personal data to the extent that it is necessary due to legal obligations incumbent on the 

Administrator (e. g. tax obligations). 

5. the right to restrict processing - The User has the right to request the Administrator to 

restrict the processing of data concerning the User. This right applies when: 



a) The User questions the correctness of their data, 

b) processing is unlawful, 

c) The Administrator no longer needs the User's personal data, 

d) the User has objected to the use of personal data (the restriction shall apply for the 

time necessary to establish whether the legal grounds on the part of the Administrator 

override the person's objection). 

6. The right to lodge a complaint to the authority – the President of the Personal Data 
Protection Office. 

7. Other rights arising from generally applicable provisions of law. 

In order to use these rights, please contact the Controller. 

Cookies 

What are cookies? 

Cookies are online data, in particular text files that are stored in the User’s terminal device 

(computer, mobile phone, tablet). Primarily, they contain the name of the website of its origin, 

their unique number, time of storage on the terminal device. Through the cookies the 
statistical information about Users’ traffic, visitor activity and the way of using of the Service 

are delivered to the Controller. They allow to customize the content and services to the 

preferences of the User. 

What are cookies used for? 

In connection with the use of cookies, we pass the most important information about their use. 

1. The cookie mechanism is not used to obtain any information about the Users, except 

for their behavior on the Site. 
2. The Controller stores the cookies on the Users’ computers in order to:  

o properly adjust the Service to the Users’ needs and optimize the use of the 

websites; 
o remember the preferences and personal user settings, recognizing the device 

and ensuring the proper viewing of a website tailored to their needs (full and 
mobile version of the page); 

o create the viewing statistics of the Service that helps to understand how the 

Users use the websites, which allows to improve their structure and content; 
o maintain the User’s sessions (after logging in), so the User does not have to re-

enter login and password on every page of the Service. 
3. Due to the Facebook, Instagram and LinkedIn plug-ins being placed in the Service, the 

cookies may also facilitate the Social Media to record the presence of the User on the 

Service website and to adjust the displayed commercials to the activity of the User. 

What are the types of cookies? 

In the Service there are used the two basic types of cookies: 



• a “session” ones (“session cookies”) and 

• “permanent” ones (“persistent cookies”). 

The session cookies are temporary files that are stored in the User’s terminal device until 

logging out time, leaving the website or disabling the software (web browser). The permanent 

cookies are stored in the User’s terminal device for the time specified in the cookie files 

parameters or until removal thereof by the User. 

In the Service, the following types of cookies are being used: 

• the “essential” cookies, enabling the use of the services available through the Service, 

e.g. authentication cookie files used for services that require authentication through the 

Service; 
• the cookies used to ensure safety, e.g. used to detect misuses in the field of 

authentication through the Service; 
• the “performance” cookies, enabling the collection of information about the manner of 

using the websites of the Service; 

• the “functional” cookies, enable to “remember” the settings chosen by the User and 
personalize the User’s interface, e.g. in terms of the chosen language or region the 

User comes from, the font size, the design of the website, etc. 

How to block the cookies? 

In many cases, web browsers allow to store cookies in the User’s terminal device by default. 

Service Users may change the settings for cookies at any time, for example in order to block 
the automatic enabling of cookies or to inform the User about them being enabled into the 

Service User’s device. Detailed information about the possibilities and ways of enabling 

cookies are available in the browser settings or at the following websites: 

• Microsoft Edge browser 

• Mozilla Firefox browser 
• Chrome browser 

• Safari browser 

• Opera browser 

Moreover the User may block sharing to Google Analytics about their activity on the Service 

by using the following means: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
The Controller hereby informs that the limitations of using cookie files may affect some 

functions available on the Service websites. 

Final provisions 

The Administrator reserves the right to change the provisions of this policy at any time. 
Amendments shall enter into force upon their posting on the website: https://www. core-logic. 
com/ 

In matters not covered by this Policy, generally applicable provisions of Polish law shall apply, 
in particular the Civil Code, the Telecommunications Law, as well as the provisions of the 

GDPR. 

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies 

Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies stanowi zbiór zasad 

przetwarzania danych osobowych i zbierania plików cookies przez CORE LOGIC spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „CORE LOGIC” lub „Administrator”). Jest ona 

skierowana do osób, które: 

1. odwiedzają stronę https://www.core-logic.com/ (dalej: „Serwis”), 

2. korzystają z profilów CORE LOGIC na portalach:  

• Facebook https://www.facebook.com/corelogic.software.developmenty/, 
• Clutch https://clutch.co/profile/core-logic/ 

• LinkedIn https://www.linkedin.com/company/core-logic/ 

(dalej łącznie: „Profil społecznościowy”), 

3. kontaktują się z CORE LOGIC (m.in. telefonicznie, mailowo), w szczególności 

poprzez:  

• formularze kontaktowe: „Contact form”, „Request for proposal”, 

• formularz rekrutacyjny: „Application form” (dalej: „Kandydaci”) 

4. są pracownikami, współpracownikami lub reprezentantami kontrahentów i klientów 

CORE LOGIC, 

5. biorą udział w wydarzeniach i rekrutacjach organizowanych przez CORE LOGIC  

(dalej łącznie: „Użytkownicy”). 

Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszą polityką prywatności i wykorzystywania 
plików cookies. Celem dokumentu jest realizacja obowiązków wynikających z 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), dalej: „RODO”. 

Polityka Prywatności 

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest CORE LOGIC spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000542498), ul. Feliksa Radwańskiego 

15/1, 30-065 Kraków. Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem w następujący 

sposób: 

• listownie na adres: ul. Feliksa Radwańskiego 15/1, 30-065 Kraków; 

• poprzez e-mail: iod@core-logic.com  

https://www.core-logic.com/
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Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. 

Prowadząc Profile społecznościowe, Administrator współadministruje danymi Użytkowników 

z podmiotami prowadzącymi odpowiednie portale (w szczególności Facebook Ireland). 

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o 

poniższe podstawy prawne: 

1. udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez Użytkowników oraz 

kontaktowanie się z Użytkownikami w sprawach, z którymi zwrócili się do 

Administratora m.in. wysyłając wiadomość na adres e-mail Administratora, poprzez 
formularze kontaktowe umieszczone w Serwisie czy poprzez komunikator czatu na 

Profilach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie 
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie 

udzielenia odpowiedzi Użytkownikom. 

2. przesyłanie Użytkownikom, którzy się o to zwrócili do Administratora, materiałów 
marketingowych (takich jak case studies, white papers, prezentacje). Podstawą prawną 

przetwarzania danych jest jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 
1 lit. f RODO), polegający na potrzebie udzielenia odpowiedzi Użytkownikom.. 

3. prowadzenie procesu rekrutacji osób, które wyraziły na to zgodę i przesłały 

Administratorowi swoje CV. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do podjęcia 
działań na żądanie Kandydata przed zawarciem umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), niezbędność do wypełnienia obowiązku 
prawnego wynikającego z art. 22(1) Kodeksu pracy (art. 6 tu. 1 lit. c RODO), zgoda 

Kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora 
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest rekrutacja personelu. 

4. rejestracja Użytkowników na wydarzenie, w którym wyrazili chęć udziału, (np. 

konferencja, warsztaty lub webinar), umożliwienie im udziału w wydarzeniu, w tym 
przesyłanie informacji dotyczących programu wydarzenia itd. Podstawą prawną 

przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO), polegający na organizacji wydarzenia, w tym zapewnienia udziału 

uczestników. 

5. kontrola i analiza ruchu w Serwisie oraz na Profilach społecznościowych, 
prowadzenie działań marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest 

prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na 
promowaniu usług Administratora. 

6. kontaktowanie się z Użytkownikami w sprawach bieżących, w tym w szczególności w 

zakresie wykonywania umów między Administratorem a Użytkownikiem, 
przedstawianie ofert, otrzymywanie zamówień oraz zleceń, udzielanie odpowiedzi na 

pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes 
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie bieżącego kontaktu 

z kontrahentami Administratora. 

7. realizacja umów zawartych między Administratorem a Użytkownikiem, w tym 
przyjmowanie i realizacja zamówień, składanie zamówień, zawieranie umów, 

dokonywanie czynności z zakresu rachunkowości, obsługa księgowa, windykacja 
należności. Podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia 

działań przed zawarciem umowy z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także 

prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na 
potrzebie prawidłowej realizacji umów z kontrahentami. 



8. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w 

szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego (podstawa prawna – art. 
6 ust. 1 lit c RODO). 

9. ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń zarówno po stronie 

Administratora jak i Użytkownika. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes 
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Kategorie odnośnych danych osobowych 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do realizacji celów, o 
których mowa w niniejszej Polityce prywatności, w szczególności dane identyfikacyjne takiej 

jak imię i nazwisko, dane kontaktowe takie jak: adres e-mail oraz numer telefonu 
kontaktowego oraz informacje o pracodawcy, a także dane udostępniane na Profilach 

społecznościowych Użytkownika, w tym informacje o urządzeniu, z którego korzysta 

Użytkownik, kraju z jakiego pochodzi, wykorzystywanej przeglądarce internetowej lub 

adresie IP. 

Odbiorcy danych (kategorie odbiorców) 

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym 
świadczącym na rzecz Administratora usługi, takie jak usługi księgowe, jak również 

dostawcom usług informatycznych, w tym poczty elektronicznej oraz systemu obsługi 

kontrahentów. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego 
podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich 

środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie 

Administratora. 

Administrator może udostępnić dane osobowe do państw trzecich znajdujących się poza UE 

oraz EOG (w tym m.in. Amazon Web Services, Inc, Google LLC czy Facebook Inc) jedynie 
w razie stwierdzenia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w tym państwie. 

Podmioty, których usługi Administrator wykorzystuje przy przetwarzaniu danych osobowych 
Użytkowników, są uczestnikami programu Tarcza Prywatności, co gwarantuje odpowiedni 

poziom zabezpieczeń danych. Więcej informacji dostępnych jest pod poniższym linkiem: 

https://www.privacyshield.gov/. 

Profilowanie 

Podmioty, które otrzymują dane osobowe Użytkownika w związku z wejściem na Profil 

społecznościowy mogą wykorzystać je do wyświetlania treści, dopasowanych do tego, czego 
szukał Użytkownik (profilowanie) w oparciu o dotychczasowe strony internetowe, które 

odwiedza Użytkownik. Dotyczy to w szczególności usług Google i Facebook. Administrator 

nie dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych Użytkowników. 

Okres przechowywania danych osobowych 

Będziemy przechowywać dane Użytkowników przez okres niezbędny do realizacji 

określonych powyżej celów. Jeżeli: 

https://www.privacyshield.gov/


• dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w związku z wykonaniem umowy 

zawartej z Użytkownikiem, jego pracodawcą lub podmiotem, którego Użytkownik 
reprezentuje, Administrator będzie je przechowywać przez okres wykonywania 

umowy oraz w zakresie w jakim jest to niezbędne – przez 5 lat licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z 
zawarciem i realizacją umowy albo dłużej, jeżeli wymagają tego przepisy prawa; 

• Użytkownik kontaktował się z Administratorem – jego dane będą przetwarzane przez 
okres niezbędny dla celów kontaktowania się z Użytkownikiem oraz przez okres 2 lat 

od zakończenia kontaktu, 

• dane osobowe Użytkownika są przetwarzana w związku z korzystaniem z Profilów 
społecznościowych – przez okres aktywności Użytkownika (obserwowanie, 

polubienie, komentarz) na danym Profilu społecznościowym, 
• dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody – do czasu cofnięcia 

zgody. 

Jeżeli dane osobowe Użytkownika nie będą już niezbędne do celów, dla których były 
przetwarzane, Administrator będzie je przechowywał w celu ustalenia, dochodzenia lub 

obrony przed ewentualnymi roszczeniami zarówno po stronie Administratora jak i 

Użytkownika jedynie przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa. 

Konsekwencje niepodania danych osobowych 

Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych stanowi wymóg prawny, podanie 

danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie utrudni lub 

uniemożliwi nam realizację celów określonych powyżej. 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Dane Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie 

będą przetwarzane w formie profilowania przez Administratora. 

Źródło pochodzenia danych osobowych 

Dane osobowe Użytkowników, które nie są zbierane od nich bezpośrednio, mogą być 

pozyskiwane od ich pracodawców, współpracowników, podmiotów, których Użytkownik 
reprezentuje lub od klientów Administratora. Administrator może również przetwarzać dane 

osobowe pochodzące ze źródeł publicznie dostępnych. 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych 

osobowych: 

1. Prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania lub usunięcia 
przetwarzanych danych, o ile prawa te nie są wyłączone lub ograniczone przez 

przepisy prawa. 

2. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na 
szczególną sytuację Użytkownika – w przypadkach, kiedy dane osobowe 

Użytkownika są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora. 



3. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych 

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym 
się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu 

administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał te dane do innego 

administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie 
możliwe. 

4. Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy dane osobowe 
Użytkownika przetwarzane są w oparciu o jego zgodę. 

5. Prawo do bycia zapomnianym – Użytkownik ma prawo żądać usunięcia części lub 

całości swoich danych osobowych, jeżeli: 
a) cofnął zgodę na ich przetwarzanie,  

b) dane osobowe stały się zbędne dla celów ich przetwarzania lub gdy dane 

osobowe były przetwarzanie niezgodnie z prawem.  

Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym Administrator może w dalszym ciągu 

przetwarzać dane osobowe w zakresie w jakim jest to niezbędne z uwagi na obowiązki 

prawne ciążące na Administratorze (np. obowiązki podatkowe). 

6. Prawo do ograniczenia przetwarzania – Użytkownik ma prawo żądać od Administratora 
ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych. Prawo to przysługuje, gdy: 

a) Użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych, 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, 
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych Użytkownika, 

d) Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych 
(ograniczenie obowiązuje przez czas potrzebny do stwierdzenia czy 

podstawy prawne po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw 

sprzeciwu osoby). 

7. Prawo wniesienia skargi do organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Inne prawa wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Administratorem. 

Pliki cookies 

Co to są pliki cookies? 

Pliki cookies są danymi internetowymi, w szczególności plikami tekstowymi, które 

przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie komórkowym, tablecie) 

Użytkownika. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, 
swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Za pomocą plików 

cookies dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, 
aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one na 

dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika. 

Do czego służą pliki cookies? 

W związku z korzystaniem przez nas z plików cookies, przekazujemy najważniejsze 

informacje na temat ich zastosowania. 



1. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek 

informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji o ich zachowaniu na stronach 
Serwisu. 

2. Administrator przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu:  

o właściwego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz 
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; 

o zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika, 
rozpoznania urządzenia Użytkownika i odpowiedniego wyświetlania strony 

internetowej dostosowanej do jego potrzeb (wersja pełna, wersja mobilna 

strony); 
o tworzenia statystyk oglądalności Serwisu, które pomagają zrozumieć w jaki 

sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia 
ulepszanie ich struktury i zawartości; 

o utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie 

musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 
3. Z uwagi na to, że na Serwisie znajduje się wtyczka portalu społecznościowego 

Facebook i LinkedIn niekiedy pliki cookies mogą także służyć do tego, aby Portale 
społecznościowe odnotowały obecność Użytkownika na stronie internetowej Serwisu, 

a także aby dopasowywały wyświetlane reklamy do aktywności Użytkownika. 

Jakie mamy rodzaje plików cookies? 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 

• „sesyjne” („session cookies”) oraz 

• „stałe” („persistent cookies”). 

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu 

końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub 

wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies 
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w 

parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach 

Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 
uwierzytelniania w ramach Serwisu; 

• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do 
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 

• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie 

korzystania ze stron internetowych Serwisu; 
• „funkcjonalne” pliki cookies, 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. 

• „statystyczne” pliki cookies, umożliwiające dokonywanie pomiarów analitycznych 
dotyczących aktywności Użytkownika w Serwisie; w tym celu Administrator stosuje 

technologię Google Analytics. 



Jak blokować działanie plików cookies? 

W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie 

plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać 

w każdym czasie zmian ustawień dotyczących plików cookies np. w ten sposób aby blokować 
automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu 

w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach 
obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek bądź na poniższych stronach 

www: 

• w przeglądarce Microsoft Edge 
• w przeglądarce Mozilla Firefox 

• w przeglądarce Chrome 

• w przeglądarce Safari 

Ponadto Użytkownik może zablokować udostępnianie Google Analytics o swojej aktywności 

w Serwisie, korzystając z dostępnych tu rozwiązań: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
Administrator informuje jednak, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na 

niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

Postanowienia końcowe 

Administrator zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, postanowień niniejszej Polityki. 

Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich umieszczenia na stronie internetowej: https://www.core-

logic.com/  

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo 

telekomunikacyjne, a także przepisy RODO. 
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