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Polityka Prywatności
Zgodnie z nowym unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), który wszedł
w życie w maju 2018 roku, Contemporary Lynx Ltd. zaktualizowało swoją Politykę Prywatności, aby
uwzględnić zmiany w przepisach dotyczących ochrony i pozyskiwania danych. W Contemporary
Lynx, zobowiązujemy się do ochrony Twojej prywatności. Jest to coś, co nigdy się nie zmieni.
Aktualizacje te mają na celu objaśnienie tego, co się dzieje z danymi, które od Ciebie zbieramy,
dostarczenie szczegółowych informacji na temat tego, jak chronimy twoją prywatność oraz
zaadresowanie nowych przepisów dotyczących prywatności.
Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia podstawy, na których my, Contemporary Lynx,
przetwarzamy „dane osobowe”, które zbieramy i otrzymujemy od oraz o użytkownikach naszej
strony internetowej (www.contemporarylynx.co.uk), naszych mediów społecznościowych oraz
tych, którzy zapisali się do naszego newslettera.
Nasze zobowiązania dotyczące prywatności:
•
Będziemy zbierać, przechowywać, używać i udostępniać dane osobowe tylko w
uzasadnionych celach biznesowych, które wyjaśniamy poniżej, lub jeśli będziemy do tego
prawnie zobowiązani.
•
Będziemy z Tobą tak otwarci, jak tylko możemy na temat tego, jakie dane osobiste
zbieramy i jak będą one przetwarzane.
•
Dopóki będziemy przechowywać Twoje dane osobowe, będziemy je na bieżąco
aktualizować i chronić odpowiednimi środkami bezpieczeństwa.
SUBKSRYBENCI / ODWIEDZAJĄCY STRONĘ INTERNETOWĄ

www.allegroprize.pl

allegroprize@contemporarylynx.com

Zbieranie danych
Zbieramy następujące dane osobowe od Ciebie lub o Tobie jako subskrybenta Contemporary Lynx:
•
Dane osobiste zebrane bezpośrednio od Ciebie przez zasubskrybowanie do newslettera
Contemporary Lynx: Twoje imię, nazwisko oraz adres e-mail. Naszą podstawą prawną do
zebrania i przetworzenia tych danych jest świadczenie Ci usługi, na którą została przez
Ciebie wyrażona zgoda.
•
Dane osobowe zebrane automatycznie od Ciebie poprzez korzystanie z naszej strony
internetowej. Dane przesyłane z Twojej przeglądarki zawierają adres IP, datę i godzinę
wizyty konkretnej strony, status dostępu/status kodu HTTP, rodzaj używanej przeglądarki,
Twój system operacyjny oraz interfejs, a także język i wersja oprogramowania
przeglądarki. Podstawą prawną zbierania i przetwarzania tych danych osobowych jest
możliwość obsługi witryn internetowych oraz zapewnienie Ci dostępu do stron
internetowych, które chcesz odwiedzić.
Zbieramy następujące dane osobowe od Ciebie lub o Tobie jeśli odwiedzisz naszą stronę
internetową (www.contemporarylynx.co.uk):
•
Odesłania do witryn, wzór przeglądania, rodzaj przeglądarki, lokalizacja, ogólne
zainteresowania, płeć, wiek. Dane przesyłane z Twojej przeglądarki zawierają Twój adres
IP, datę i godzinę wizyty konkretnej strony, status dostępu/status kodu http, rodzaj
używanej przeglądarki, Twój system operacyjny oraz interfejs, a także język i wersja
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oprogramowania przeglądarki. Podstawą prawną zbierania i przetwarzania tych danych
osobowych jest nasze prawowite zainteresowanie operowaniem witrynami, zapewnienie
Ci dostępu do stron, które chcesz odwiedzić, zrozumienie zainteresowań potencjalnych
klientów oraz zapewnienie Ci istotnych informacji o naszych usługach.

Wykorzystanie danych
Wykorzystujemy Twoje dane osobowe:
•
Do wysyłania Ci newsletterów, aby poinformować Cię o nadchodzących wystawach,
wydarzeniach, pokazach, wykładach dotyczących artystów, z którymi pracujemy i
reprezentujemy.
•
Do skontaktowania się z Tobą za pomocą wiadomości marketingowych, na które została
przez Ciebie zgłoszona prośba lub wyrażona zgoda (na przykład za pomocą newslettera).
•
Do zapewnienia zawartości strony internetowej na Twoje zamówienie.
•
Do zyskania wglądu w Twoje zachowania i preferencje (na przykład poprzez analizowanie
witryn i mediów społecznościowych, które odwiedzasz)
•
Do zbierania statystyk witryn.
•
Do skontaktowania się z Tobą za pomocą ankiet i próśb o informacje zwrotne (na przykład
dotyczących zobaczonego przez Ciebie przedstawienia).

Pliki cookie

Google Analytics

www.allegroprize.pl

allegroprize@contemporarylynx.com

Używamy plików cookie (małych plików tekstowych, które są przesyłane do Twojej przeglądarki
przez witryny), aby identyfikować wzory ruchu danych, personalizować zawartość oraz wspierać
bezpieczeństwo. Pliki cookie, z których korzystamy są opisane w większym stopniu w naszym
komunikacie o plikach cookie. Pliki te nie dostarczają żadnych informacji, które mogłyby ujawnić
tożsamość konkretnej osoby, ale mogą potencjalnie zidentyfikować Twój komputer, przeglądarkę
oraz twoje ustawienia internetowe. Możesz zmienić przechowywanie plików cookie w ustawieniach
Twojej przeglądarki w dowolnym momencie poprzez wybranie funkcji „nie akceptuj plików cookie”.
Jednakże, wyłączenie niezbędnych plików cookie może spowodować, że pełna funkcjonalność
witryn nie będzie już dostępna do skorzystania dla Ciebie.

Google Analytics, serwis analityki internetowej świadczony przez Google LLC („Google”), także
umieszcza pliki cookie na Twoim komputerze, aby umożliwić Google dostarczenie nam raportów o
aktywności na witrynach. Google używa tych danych tylko do dostarczenia nam informacji o tym,
jak użytkownicy korzystają z witryn i nie łączy Twojego adresu IP z innymi przechowywanymi
danymi. Informacja generowana przez pliki cookie Google o Twoim wykorzystywaniu platformy (w
tym Twój adres IP) zostaną przesłane i przechowane przez Google na serwerach w Stanach
Zjednoczonych. Możesz odrzucić te pliki cookie poprzez wybranie odpowiednich ustawień w twojej
przeglądarce lub poprzez pobranie i zainstalowanie rozszerzenia przeglądarki dostępnego pod tym
adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
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Contemporary Lynx nie sprzeda Twoich informacji. Nie będziemy udostępniać Twoich informacji
żadnym stronom trzecim z wyjątkiem tych wspomnianych w niniejszej Polityce Prywatności lub
tych informacji, które są wymagane do obsługi strony internetowej, zapewnienia Tobie naszych
usług oraz administrowania Twojego konta w inny sposób wymagany lub dozwolony prawnie.

Media społecznościowe
Będziemy dzielić się Twoimi danymi osobowymi ze stronami mediów społecznościowych, aby
umożliwić im zapewnienie wiadomości marketingowych, na których przesłanie została przez Ciebie
wyrażona zgoda. Strony mediów społecznościowych, z którymi dzielimy się Twoimi danymi
osobowymi na dzień niniejszej Polityki Prywatności i ich odpowiednich oświadczeń o prywatności
to:
•
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/
•
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.
•
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
•
Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/terms-of-service
•
Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/
•
YouTube: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

Wykorzystujemy zewnętrzne podmioty przetwarzające do zbierania, eksportowania,
przetwarzania oraz przechowywania danych osobowych w naszym imieniu. Procesory danych, z
których obecnie korzystamy to:
•
Procesor płatności: PayPal, https://www.paypal.com/ee/webapps/mpp/ua/privacy-full
•
Procesor płatności Stripe: https://stripe.com/fr/about
•
Narzędzie CRM: Campaign Monitor, https://www.campaignmonitor.com/trust/security/
•
Bazy danych: File Maker Pro, http://www.filemaker.com/company/legal/privacy.html
•
Google Drive: https://cloud.google.com/security/compliance/eu-data-protection/
•
Dropbox:. https://www.dropbox.com/help/security/data-transfers-europe-us
•
Narzędzia
obsługi
stron
internetowych:
WordPress.org,
https://wordpress.org/about/privacy/
•
Google Analytics: https://www.google.com/policies/privacy/
•
Survey Monkey: https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/

www.allegroprize.pl

allegroprize@contemporarylynx.com

PROCESORY DANYCH

Międzynarodowe transfery danych
Korzystamy z procesorów danych zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
dopiero po podjęciu kroków, które zapewnią nas, że dane osobowe, które będą one przetwarzać
w naszym imieniu, dostaną ochronę równą do tej zapewnianej w EOG. Procesory te są
certyfikowane jako zgodne z ramami Tarczy Prywatności UE – USA będąc zlokalizowanymi w USA
lub zawarły z nami umowę zawierającą model klauzuli zatwierdzonej przez Komisję Europejską
jako zapewniającą umowną ochronę równą tej zapewnianej przez regulacje ochrony danych
obowiązujące w EOG. Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarczy Prywatności, odwiedź:
http://www.privacyshield.gov./
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Bezpieczeństwo danych
•

•
•

Utrzymujemy zabezpieczenia techniczne oraz fizyczne, których celem jest ochrona
bezpieczeństwa i integralności Twoich danych osobowych oraz chronienie ich przed
przypadkowym lub nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub
ujawnieniem nieupoważnionym osobom trzecim. Środki te obejmują szyfrowanie
urządzeń, zapory firewall oraz procedury wyszukiwania wirusów.
Pliki z danymi osobowymi są trzymane przez nas na lokalnych urządzeniach, które są
chronione i dostęp do nich mają tylko upoważnieni pracownicy Contemporary Lynx.
Regularnie sprawdzamy nasze systemy zabezpieczeń, aby upewnić się, że Twoje dane
osobowe są wciąż bezpiecznie.

Czas przechowywania
Będziemy utrzymywać ewidencję Twoich danych osobowych dopóki:
•
•
•

Będziesz zarejestrowanym subskrybentem naszej listy mailingowej;
Zostanie przez Ciebie dokonany zakup z Contemporary Lynx w przeciągu ostatnich 36
miesięcy; lub
Będzie to potrzebne do świadczenia Tobie naszych usług.

Jeżeli subskrypcja została przez Ciebie anulowana, usuniemy Twoje dane z naszych rejestrów, z
wyjątkiem tych, których utrzymanie umożliwi nam egzekwowanie naszych praw lub ochronę praw,
własności lub bezpieczeństwa naszych pracowników.

Twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych

•

www.allegroprize.pl

allegroprize@contemporarylynx.com

•

•

Możesz zaktualizować preferencje swojej subskrypcji lub anulować subskrypcję do
naszych wiadomości marketingowych w dowolnym momencie korzystając z linka w stopce
ostatniego maila, który został przesłany przez Contemporary Lynx („Zaktualizuj swoje
preferencje subskrypcji” lub „Anuluj subskrypcję”) lub wysyłając prośbę bezpośrednio do
media@contemporarylynx.com.
Masz prawo do aktualizowania oraz poprawiania danych osobowych na swoim koncie.
Masz także prawo do zgłoszenia prośby o wszystkie dane osobowe dotyczące Ciebie, które
posiadamy, do zgłoszenia prośby o ograniczenie przetwarzania tych danych oraz do
zgłoszenia prośby o usunięcie tych danych. Tam, gdzie będzie prawnie wymagana, może
wystąpić opłata administracyjna za dostarczenie kopii danych, a my będziemy mogli
wymagać od Ciebie dostarczenia odpowiednich dokumentów tożsamości, zanim spełnimy
tą prośbę. Masz również prawo do odmówienia naszego dalszego przetwarzania Twoich
danych osobowych. Masz także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli masz skargę
dotyczącą sposobu, w który wykorzystujemy Twoje dane osobowe, masz prawo to
złożenia skargi do Komisarza ds. Informacji www.ico.gov.uk.
Możesz się z nami skontaktować w razie pytań dotyczących danych osobowych, które
utrzymujemy o Tobie korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji kontaktowej
niniejszej Polityki Prywatności.
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Zmiany w naszej Polityce Prywatności
Będziemy aktualizować tą Politykę Prywatności od czasu do czasu, aby odzwierciedlić zmiany w
naszej działalności. Wszelkie zmiany będą umieszczone na naszej stronie internetowej
(www.contemporarylynx.co.uk) oraz jeżeli uznamy to za stosowne, powiadomimy naszych
subskrybentów o wszelkich istotnych zmianach drogą mailową.

Kontakt z nami
Contemporary Lynx Ltd. jest administratorem danych w odniesieniu do wszelakich danych
osobowych, które zostają przez Ciebie przekazane lub które zbieramy od Ciebie lub o Tobie.
Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii oraz Walii (nr
rejestracyjny 8858901). Jeśli zamierzasz dowiedzieć się jakie informacje posiadamy na Twój temat
lub jeżeli masz dalsze pytania lub skargi dotyczące tej Polityki Prywatności, lub naszych stron, nasze
dane kontaktowe to:

www.allegroprize.pl

allegroprize@contemporarylynx.com

Contemporary Lynx Ltd., Flat 6, 1 Prince Edward Road, E9-5 NP London
media@contemporarylynx.com

