
POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU 

inprogressdesignlab.com 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: inprogressdesignlab.com  (zwanego dalej Serwisem) 
2. Operatorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Balickiej 95, 30 – 
149 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384161, NIP: 677-235-70-01, adres kontaktowy poczty elektronicznej: 

kontakt@manageup.com 
3. Użytkownikiem Serwisu jest każdy podmiot lub jednostka korzystająca z Serwisu. 

4. Serwis wykorzystuje dane osobowe w celu prezentacji oferty lub informacji dotyczących działalności Administratora i jego współpracowników, a 

w tym spółek zależnych lub powiązanych oraz w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez użytkownika Serwisu zgłoszenie za pośrednictwem 
formularza kontaktowego.  

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików 
cookie (tzw. „ciasteczka”). 

6. Serwis jest hostowany na serwerach operatora: HitMe.pl – Marek Bajerski, z siedzibą 80 – 178 Gdańsk, ul. F. Mamuszki 17A. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”) przekazujemy następujące informacje. 

Dane administratora danych 

osobowych 

Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w Serwisie inprogressdesignlab.com  i za pomocą jego 

funkcjonalności są: 

INPROGRESS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Balickiej 95, 30 – 149 Kraków, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384161, NIP: 677-235-70-01, 

e-mail: kontakt@inprogressdesignlab.com ; telefon: (48) 12 357 95 79, faks: (48) 12 378 33 24; 
INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Balickiej 95, 30-149 Kraków, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427134, NIP: 677-236-99-90, email: 
kontakt@inprogressdesignlab.com, telefon: (48) 12 357 9 5 79, faks: (48) 12 378 33 24; 

INPROGRESS Trainings sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Balickiej 95, 30-149 Kraków, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000494555, NIP: 677 237 90 08, email: 

kontakt@inprogressdesignlab.com ; telefon: (48) 12 357 95 79, faks: (48) 12 378 33 24 

Dane inspektora ochrony 

danych 

Email: iod@inprogress.pl , telefon: (48) 607771338. 

Cele przetwarzania danych 
osobowych i podstawa prawna 

Przetwarzamy dane osobowe: 
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO w zakresie w jakim wyrazili na to Państwo zgodę; 

2) na podstawie art. 6 ust.1 lit. „f” RODO tj. prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora lub osób 

trzecich. 

Kategorie przetwarzanych 

danych osobowych 

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, branża 

zatrudnienia. 

Informacje o odbiorcach 

danych osobowych 

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie 

niezbędnym dla realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora lub zakresu udzielonej przez 

Państwa zgody, w sposób niewykraczający poza nasze polecenie firmie Freshmail Sp. z o.o. jeżeli przesyłamy do 
Ciebie informacje marketingowe i handlowe, firmie hostingowej HitMe.pl – Marek Bajerski, podmiotom 

świadczącym usługi prawne oraz podmiotom świadczącym usługi IT i doradcze. 

Informacja o przekazywaniu 

danych osobowych odbiorcy w 

państwie trzecim 

Dane osobowe nie będą  przekazane do państwa trzeciego. 

Okres przechowywania danych 

osobowych 

Dane będą przechowywane: 

1)  w celach opartych na zgodzie do czasu wycofania zgody, 

2) w celach opartych na prawnie usprawiedliwionym interesie do czasu zgłoszenia sprzeciwu jednakże w 
odniesieniu do danych przetwarzanych w celach marketingowych dane te nie będą przetwarzane dłużej niż przez 5 

lat. 

Prawnie uzasadnione interesy 

administratora lub osób 

trzecich 

W prawnie usprawiedliwionym interesie administratora lub osób trzecich leży: 

1) możliwość nawiązania kontaktu, wymiany informacji i przekazania ofert dot. działalności Administratora oraz 

spółek zależnych lub powiązanych, 
2) zabezpieczenie informacji i dowodów, na wypadek potrzeby dochodzenia roszczeń lub obrony przed 

roszczeniami. 

Informacja o prawach osoby, 
której dane dotyczą 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo: 
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

3) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
4) przenoszenia danych, 

 

5) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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Informacja o prawie 
wniesienia sprzeciwu 

W przypadku przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu 
administratora, osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu; w takim przypadku zaprzestaniemy 

przetwarzania danych w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych 

podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 

Informacja o prawie cofnięcia 

zgody 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta, ale cofnięcie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Informacja o prawie skargi W przypadku uznania, że przetwarzamy dane w sposób naruszający prawo, osoba, której dane dotyczą może 

wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Źródło pochodzenia danych Dane pochodzą od osoby, której dane dotyczą lub osoby trzeciej (tj. osoby korzystającej z Serwisu) działającej w 
interesie osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne dla celów opartych na zgodzie. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu. 

Informacja o profilowaniu Nie wykorzystujemy danych osobowych w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany (nie 
profilujemy). 

 

COOKIES 

 

1. Serwis korzysta z plików cookies. 
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu 

końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony 

internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.  
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator 

Serwisu.  

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:  
1) utrzymanie sesji użytkownika Serwisu, 

2) realizacji celów określonych poniżej w części "Istotne techniki marketingowe". 

5. 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.  
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików 

cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa 

umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera 
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.  

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.  

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z 
operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w 

USA), Twitter. 

9. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora Serwisu 

do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych. 

 

ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE 

 

1. Administrator Serwisu stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator 

Serwisu nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu 

ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google 
Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: 

https://www.google.com/ads/preferences/ 

2. Administrator Serwisu korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że 
dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem. Administrator 

Serwisu nie przekazuje żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu 

końcowym Użytkownika. 
3. Administrator Serwisu stosuje rozwiązanie badające zachowanie Użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na 

stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W 

szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe. 

 
PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Wszelkie treści zamieszone w Serwisie należą są chronione prawem autorskim. 
2. PRINCE2®,PRINCE2 Agile®, MSP®, MoP®, P3O®, P3M3®, ITIL®, M_o_R®, MoV® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi 

do AXELOS Limited i używanymi za zgodą AXELOS. Wszelkie prawa zastrzeżone. Swirl logo™ jest znakiem towarowym należącym do 

AXELOS Limited. COBIT® jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do ISACA®. COBIT 5 logo jest zarejestrowanym znakiem 
towarowym należącym do ISACA®. APMG-International Agile Project Management, Agile Business Analysis, Change Management, Better 

Business Cases, Facilitation, OBASHI, Service Level Analyst, Change Analyst, Problem Analyst, Human Figure Device logo i Swirl Device logo są 

znakami towarowymi należącymi do APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami towarowymi Agile 
Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 

3. PMI®, PMBOK®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP® są zarejestrowanymi znakami lub znakami towarowymi Project Management Institute. 

 


