POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania przez Tier Investment S.A. danych osobowych
użytkowników serwisu internetowego Tier Investment, dostępnego pod adresem www.tierinvestment.pl.
I.

Definicje

Administrator

Tier Investment S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa Piusa Dziekońskiego
1, 00-728 Warszawa, KRS 0000758223, NIP 5252739569, REGON
369484087, adres e-mail: info@tierinvestment.pl, tel.: +48 22 100 45 40.

Cookies

Dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane
i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik
korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Serwis

Serwis internetowy, dostępny pod adresem www.tierinvestment.pl.

Użytkownik

Osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia
26 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).

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności

II.
1.

Cele oraz kategorie danych osobowych Użytkownika przetwarzanych przez
Administratora w ramach funkcjonowania Serwisu.

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
a.

w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika przesłane przez Użytkownika za
pośrednictwem
formularza
kontaktowego
udostępnionego
przez
Administratora
w Serwisie pod adresem info@tierinvestment.pl
W powyższym celu Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika przesłane za
pośrednictwem formularza kontaktowego, w tym imię i nazwisko, adres e-mail lub numer
telefonu kontaktowego, a także inne dane, podane przez Użytkownika w treści wiadomości.

b.

w celu analizy projektu inwestycyjnego zgłoszonego przez Użytkownika w oparciu
o formularz zgłoszenia projektu, udostępniony przez Administratora w Serwisie pod adresem
www.tierinvestment.pl oraz kontaktu z Użytkownikiem w związku ze zgłoszonym przez
Użytkownika projektem inwestycyjnym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
W powyższym celu Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika przesłane za
pośrednictwem formularza zgłoszenia projektu, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu kontaktowego, numer NIP, wartość oczekiwanego wsparcia inwestycyjnego, a także
inne dane podane przez Użytkownika w polu opisu działalności firmy oraz polu opisu
przedsięwzięcia.

c.

w celach związanych z prowadzonymi obecnie lub w przyszłości procesami rekrutacyjnymi
Administratora, w przypadku uzupełnienia i przesłania przez Użytkownika formularza
udostępnionego przez Administratora pod adresem info@tierinvestment.pl.
W powyższym celu Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika przesłane za
pośrednictwem formularza, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a także inne
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dane osobowe zawarte w przesłanym za pośrednictwem formularza CV oraz zawarte w treści
wiadomości.
d.

w przypadku, jeśli Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę, zaznaczając właściwe pole w ramach
jednego z formularzy udostępnionych w Serwisie, Administrator będzie przetwarzać dane
osobowe Użytkownika dla celów marketingowych Administratora, w tym do przekazywania
Użytkownikowi informacji o usługach Administratora na podany przez Użytkownika adres email.
W powyższym celu Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika obejmujące imię,
nazwisko oraz adres e-mail przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza
udostępnionego przez Administratora.
W powyższym celu Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika obejmujące imię,
nazwisko oraz adres e-mail przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza
udostępnionego przez Administratora.

2.

Dane osobowe Użytkownika mogą podlegać profilowaniu. Profilowanie oznacza dowolną formę
zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych przez, które polega na wykorzystaniu danych
osobowych Użytkownika do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub
prognozy preferencji, zainteresowań, wiarygodności, czy też zachowania Użytkownika.

3.

Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych Użytkownika, dla każdego z celów przetwarzania wymienionych powyżej. Użytkownik
może cofnąć zgodę na jeden z następujących sposobów:
a.

przesyłając nieformalną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail:
dane.osobowe@tierinvestment.pl;

b.

przesyłając nieformalną wiadomość na adres korespondencyjny Administratora (Tier
Investment S.A., ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa);

c.

w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dla celów marketingowych – także
poprzez wybranie dedykowanego linku zawartego w jednej z przesłanych przez Administratora
wiadomości e-mail.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem uprzednio dokonanych czynności przetwarzania
danych osobowych Użytkownika.
III.

Podstawa prawna przetwarzania i dobrowolność podania danych osobowych.

1.

Przetwarzanie danych w celach, o których mowa powyżej, następuje w oparciu o zgodę wyrażoną przez
Użytkownika w ramach formularza, za pośrednictwem którego Użytkownik podaje dane osobowe.
Podstawę przetwarzania danych Użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2.

Podanie przez Użytkownika wszelkich danych, o których mowa w pkt II powyżej, jest w pełni
dobrowolne. W zakresie jednak, w jakim poszczególne pola formularza mają charakter pól
obowiązkowych (pola oznaczone symbolem ‘*’), ich podanie warunkuje możliwość przesłania
formularza Administratorowi.
IV.

Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika w ramach Serwisu, obok prawa wycofania
zgody, o którym mowa w pkt II Polityki Prywatności, Użytkownikowi przysługują różnorodne prawa, opisane
poniżej.
Wszelkie żądania związane z prawami Użytkownika, a o których mowa poniżej, można zgłaszać
Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej info@tierinvestment.pl poczty tradycyjnej (na
adres: info@tierinvestment.pl lub telefonicznie, pod numerem telefonu +48 22 100 45 40.
Przed wykonaniem poleceń Użytkownika Administrator zastrzega sobie możliwość zadania dodatkowych
pytań, aby potwierdzić tożsamość Użytkownika.
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Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
Prawo dostępu do danych

Użytkownik ma prawo żądania dostępu danych osobowych
dotyczących Użytkownika, przetwarzanych przez Administratora.
Administrator wykona kopię danych osobowych Użytkownika
podlegających przetwarzaniu na żądanie Użytkownika, w formie
papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wydanie pierwszej kopii danych nastąpi nieodpłatnie.

Prawo do sprostowania

Użytkownik ma prawo żądania sprostowania niedokładnych danych
osobowych dotyczących Użytkownika, w tym uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych. Jeśli Użytkownik uważa, że
przetwarzane dane osobowe Użytkownika wymagają aktualizacji
(np. na skutek zmiany nazwiska lub adresu), należy skontaktować się
Administratorem, co pozwoli zapewnić, zgodność danych
osobowych Użytkownika przetwarzanych przez Administratora ze
stanem rzeczywistym.

Prawo do usunięcia danych

W określonych okolicznościach, opisanych w art. 17 RODO,
Użytkownikowi przysługuje prawo żądania usunięcia danych
osobowych Użytkownika. Dotyczy to w szczególności przypadków,
gdy dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, dla których były
przetwarzane, jeśli Użytkownik cofnął zgodę na ich przetwarzanie i
brak jest innej podstawy przetwarzania, jeśli dane osobowe
Użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeśli
dane muszą zostać usunięte dla wykonania obowiązku prawnego
Administratora, lub gdy zostały zgromadzone w celu oferowania
bezpośrednio dziecku usług społeczeństwa informacyjnego.

Prawo ograniczenia przetwarzania

W określonych przypadkach, opisanych w art. 18 RODO,
Użytkownikowi
przysługuje
prawo
żądania
ograniczenia
przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania. Dotyczy to
w szczególności przypadków, w których Użytkownik kwestionuje
prawidłowość danych, zażądał ograniczenia przetwarzania danych
przetwarzanych niezgodnie z prawem, a także przypadków, w
których Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, jednak
są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń oraz gdy Użytkownik zgłosił sprzeciw wobec
przetwarzania danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych

Z uwagi na fakt, że przetwarzanie danych Użytkownika oparte jest na
zgodzie Użytkownika, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych
odbywa się w sposób zautomatyzowany, Użytkownik ma prawo do
otrzymywania kopii danych osobowych Użytkownika w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
się do odczytu. Użytkownik ma prawo przesłać te dane stronie
trzeciej bez przeszkód ze strony Administratora, a także żądać
przesłania danych przez Administratora innemu administratorowi,
jeśli jest to technicznie możliwe.

Prawo sprzeciwu

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania
danych
osobowych
Użytkownika,
w szczególności w przypadku przetwarzania przez Administratora
danych w oparciu o podstawę z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie
uzasadniony interes Administratora, w tym profilowania, jeśli byłoby
ono realizowane na podstawie tego przepisu.

Prawo wniesienia skargi

Administrator dokłada najwyższych starań, by zapewnić Ci
najpełniejszą ochronę danych osobowych Użytkownika zgodnie
z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to Użytkownik uzna,
że Administrator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z
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prawem, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Administrator poinformuje Użytkownika na piśmie o działaniach podjętych w związku z żądaniami zgłoszonymi
przez Użytkownika. Informacja przekazana zostanie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie miesiąca
od dnia otrzymania żądania.
V.

Odbiorcy danych

Poniżej określono odbiorców oraz kategorie odbiorców, którzy mogą uzyskać dostęp do danych Użytkownika
przetwarzanych przez Administratora.
1.

W związku z korzystaniem przez Administratora z usług w zakresie przechowywania (hostingu) danych,
dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotowi świadczącemu na rzecz
Administratora usługi hostingu.

2.

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane pracownikom Administratora posiadającym
stosowne upoważniania do przetwarzania danych osobowych, jak również posiadającym stosowne
upoważnienia podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi na podstawie umów
cywilnoprawnych.

3.

W przypadkach przewidzianych w przepisach prawa Administrator może przekazywać dane osobowe
Użytkownika właściwym organom władzy publicznej, w szczególności, choć nie wyłącznie, Komisji
Nadzoru Finansowego.

4.

Dane osobowe Użytkownika mogą podlegać przekazaniu do państw trzecich (tj. poza obszar Unii
Europejskiej / EOG) wyłącznie w przypadkach, gdy jest to związane z korzystaniem przez
Administratora z usług osób trzecich i jedynie wówczas, gdy takie przekazanie nastąpi zgodnie
z obowiązującym prawem, w szczególności w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającej
odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO) lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, o których
mowa w art. 46 RODO.

1.

VI.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane przez Administratora dla celów:
(a)

udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika
pośrednictwem formularza kontaktowego;

przesłane

przez

Użytkownika

(b)

analizy
projektu
inwestycyjnego
zgłoszonego
przez
Użytkownika
o formularz zgłoszenia projekt – przechowywane są przez okres 6 miesięcy

w

za

oparciu

– przechowywane są do czasu wycofania zgody przez Użytkownika lub, w braku jej wcześniejszego
wycofania, przez okres 6 miesięcy od dnia otrzymania ostatniej wiadomości Użytkownika, po czym są
usuwane, w zakresie, w jakim nie są przetwarzane dla innych celów, określonych w niniejszej Polityce
Prywatności.
2.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane przez Administratora dla celów rekrutacyjnych
przechowywane są do czasu wycofania zgody przez Użytkownika lub, w braku jej wcześniejszego
wycofania, przez okres 3 lat od dnia przesłania tych danych osobowych przez Użytkownika, po czym są
usuwane, w zakresie, w jakim nie są przetwarzane dla innych celów określonych w niniejszej Polityce
Prywatności.

3.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane przez Administratora dla celów:
(a)

marketingowych Administratora;

- przechowywane są do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie, po czym są
usuwane.
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1.

VII.
Cookies
Administrator używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych
osobowych Użytkownika w celu personalizowania treści reklam wyświetlanych na innych stronach
oraz analizowania ruchu w Serwisie.

2.

Cookies umożliwiają na lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika z Serwisem. Pozwalają przez
to
lepiej
zorganizować
jego
układ.
Gromadzą
one
także
informacje
o sposobie korzystania przez z Serwisu, stronie, z której Użytkownik został przekierowany, a także
liczbie odwiedzin i czasie wizyty na poszczególnych stronach.

3.

Pliki cookies Serwisu zapisywane są na urządzeniach Użytkownika automatycznie, jeśli ustawienia
przeglądarki na to pozwalają. Plik cookie zawiera zwykle nazwę domeny, z której pochodzi, swój
„okres ważności”, a także indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje
zawarte w plikach cookie mogą być łączone z innymi podanymi przez Użytkownika danymi, w tym
podanym przez Użytkownika adresem e-mail.

4.

W ustawieniach przeglądarki internetowej Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookies.
Skorzystanie z tej opcji może spowodować, że choć nawigacja w ramach Serwisu będzie możliwa, to
działanie pewnych jego funkcji może być ograniczone.

5.

Korzystanie z Serwisu bez wyłączenia obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę
Użytkownika na wykorzystywanie cookies.

6.

Serwis wykorzystuje zarówno cookies Administratora, jak i cookies pochodzące od podmiotów
trzecich.
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