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Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia w jaki sposób Techland S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
(„Techland”) przetwarza dane osobowe w relacjach biznesowych, handlowych i marketingowych oraz 
w związku z bieżącym kontaktem, w tym również w relacjach ze współpracownikami Techland, z którymi 
wiążą Techland umowy cywilnoprawne („Polityka Prywatności”). Niniejsza Polityka Prywatności 
wyjaśnia czym jest Techland, dlaczego i jak przetwarza Twoje dane osobowe i jakie prawa Ci w związku 
z tym przysługują, a także jak się z nami skontaktować. 
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I. Słowniczek – podstawowe pojęcia 
 
dane osobowe – wszystkie informacje, które przetwarzamy na Twój temat. Są to np. imię, nazwisko,  
e-mail, numer telefonu, informacje o Twoim doświadczeniu zawodowym etc.;  
 
przetwarzanie – wszystkie działania, jakie wykonujemy na Twoich danych osobowych. Są to np. 
zbieranie, przechowywanie, aktualizowanie, wysyłanie wiadomości, usuwanie danych osobowych; 
 
RODO – rozporządzenie 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. 
 
II. Informacje o Techland - administratorze danych osobowych 
 
Techland S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Jana Szczyrki 11, 54-426 Wrocław, Polska, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS: 0000889260, NIP: 6222468959, REGON: 251546820, kapitał 
zakładowy: 17.594.160 zł w pełni wpłacony.  
 
III. Jakie dane osobowe zbieramy i jaki jest nasz cel oraz podstawy prawne przetwarzania? 
 
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe m.in.: 
 
− kiedy jesteś naszym potencjalnym albo aktualnym klientem, dostawcą lub innym kontrahentem; 
− kiedy jesteś zainteresowany naszą działalnością (np. jako przedstawiciel mediów); 
− kiedy działasz w imieniu jednego z ww. podmiotów/osób, w tym m.in. jako ich pełnomocnik, 

członek ich organu, ich pracownik lub współpracownik; 
− kiedy jesteś naszym współpracownikiem. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w wielu sytuacjach, np.: 
 
− kiedy przekazałeś nam Twoje dane osobowe za pośrednictwem różnych środków komunikacji, w 

celu nawiązania z nami kontaktu / uzyskania od nas określonych informacji (np. wystosowując 
zapytanie / ofertę poprzez wiadomość e-mail, telefonicznie lub korzystając z formularzy, które są 
dostępne na naszych stronach internetowych);  

− w ramach naszej współpracy, przy zawarciu lub wykonaniu umowy, w tym, gdy Twoje dane 
osobowe zostały nam ujawnione jako dane kontaktowe w związku z wykonywaniem umów i/lub 
dla potrzeb ich zawarcia; 

− kiedy uzyskaliśmy Twoje dane osobowe z innych źródeł (np. od spółki, z którą współpracujesz, 
która jest naszym kontrahentem, w tym od innej spółki z grupy Techland, albo z powszechnie 
dostępnych stron).  

Zakres danych osobowych, jakie przetwarzamy, zależy od tego, jakie informacje są istotne dla danej 
relacji – przede wszystkim obejmuje on treść dokumentów, jak również treść naszej korespondencji / 
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komunikacji oraz inne informacje uzyskane z powszechnie dostępnych źródeł (takich jak np. portale 
branżowe). Dane te obejmują w szczególności: 
 
− dane identyfikacyjne, w tym imię i nazwisko, 
− dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, w tym miejsce pracy, stanowisko i/lub 

dział,  
− dane dotyczące doświadczenia zawodowego, w tym kwalifikacje zawodowe; 
− dane kontaktowe, w tym adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail lub inne 

informacje; 
− inne dane osobowe, w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia ciążących 

na nas obowiązków prawnych, np. względem ZUS lub podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
− metadane dotyczące komunikacji, w tym data kontaktu i jej treść. 

W przypadku, gdy Techland przetwarza Twoje dane osobowe w związku z zawartą z Tobą umową, 
celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest dążenie do zawarcia tej umowy i jej wykonania. 
Podstawą prawną takiego przetwarzania będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy). 
 
Jeżeli kontaktujesz się z nami we własnym imieniu, np. poprzez wręczenie nam swojej wizytówki z 
prośbą o przekazanie określonych informacji albo skontaktowałeś się z nami za pomocą formularza 
kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej, w celu złożenia zapytania lub oferty, 
przetwarzamy Twoje dane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub prośbę oraz w celu 
prowadzenia dalszej korespondencji / komunikacji w tym zakresie. Podstawą prawną przetwarzania 
danych osobowych w takim przypadku będzie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO), tj. m.in. budowanie relacji z kontrahentem, prowadzenie i utrzymywanie kontaktu z 
kontrahentem, dążenie do zgodności z najlepszymi praktykami i standardami rynkowymi, jak również 
budowanie pozytywnego wizerunku Techland. 
 
Jeżeli kontaktujesz się z nami, działając nie w swoim własnym imieniu, na przykład działając w imieniu 
naszego kontrahenta lub innego podmiotu, przetwarzamy Twoje dane w celu prowadzenia z Tobą 
komunikacji w sprawie, w której zgłosiłeś się do nas, działając w imieniu ww. podmiotu trzeciego, jak 
również w celu zawarcia umowy lub prowadzenia wspólnego projektu z ww. podmiotem trzecim. 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu będzie nasz prawnie 
uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. m.in. budowanie i utrzymywanie relacji z podmiotem 
trzecim, w imieniu, którego działasz, w tym zawarcie i wykonywanie umowy z ww. podmiotem, dążenie 
do zgodności z najlepszymi praktykami i standardami rynkowymi (np. w zakresie możliwości 
umieszczenia pracowników i współpracowników naszych partnerów w napisach końcowych gry), jak 
również budowanie pozytywnego wizerunku Techland.  
 
Niezależnie od powyższego, Twoje dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, jak również adres 
do korespondencji i/lub adres e-mail, mogą zostać przez nas użyte w celu skontaktowania się z Tobą 
co jakiś czas (na przykład, żeby podziękować lub wysłać życzenia świąteczne) lub żeby skontaktować 
się z Tobą w związku z promocją produktów Techland. Podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. m.in. 
utrzymywanie relacji i budowanie pozytywnego wizerunku Techland oraz marketing produktów 
Techland.  
 
Dodatkowo, w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w celu: 
 
− obrony przed potencjalnymi roszczeniami, jak również w celu potencjalnego kierowania roszczeń 

podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie nasz prawnie uzasadniony 
interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. ochrona uzasadnionych interesów administratora i realizacja 
przysługujących mu w związku z tym uprawnień, w tym w szczególności ustalenie, dochodzenie 
lub obrona przed roszczeniami; 

− wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. podatkowego, 
rachunkowego), podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie potrzeba 
spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO). 

 
Gdy korzystasz z naszych zasobów elektronicznych, np. naszej strony internetowej, możemy 
przetwarzać następujące dane osobowe:  



Techland 
Polityka Prywatności 

 

 
− informacje techniczne, w tym: adres IP, używany przy połączeniu Twojego komputera z 

Internetem, informacje dotyczące logowania, rodzaju i wersji przeglądarki internetowej oraz 
wtyczek, z których korzystasz, ustawienia strefy czasowej, informacje dotyczące typu lub wersji 
przeglądarki, systemu operacyjnego oraz platformy; 

− informacje o Twojej wizycie, w tym pełny adres URL, historię kliknięć do, po i z naszej strony 
internetowej (w tym datę i czas), usługi, które przeglądałeś lub których poszukiwałeś, czasy 
odpowiedzi, informacje o błędach przy pobieraniu plików, czasie trwania wizyty na niektórych 
podstronach, informacje o interakcjach na stronie internetowej (przewijanie, klikanie, ruchy 
myszką), metody używane do opuszczenia strony internetowej, numer telefonu używany do 
kontaktu z Techland i / lub dane dot. Twojego konta na portalu społecznościowym, za 
pośrednictwem którego skontaktowałeś się z nami.  

W odniesieniu do powyższych, celem przetwarzania danych osobowych jest prawidłowe zarządzanie 
naszymi zasobami elektronicznymi w tym naszą stroną internetową, zapewnienie jej prawidłowego 
funkcjonowania, bezpieczeństwa oraz dostosowanie jej treści do Twoich preferencji. Dodatkowo, dane 
te są gromadzone dla naszych wewnętrznych celów, w tym rozwiązywanie problemów technicznych, 
prowadzenie analizy danych, testowania, jak również dla celów statystycznych i badawczych. 
Podstawą prawną naszego działania będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), za wyjątkiem 
przypadków, gdy przetwarzanie przez nas ww. danych jest niezbędne dla funkcjonowania naszych 
zasobów elektronicznych, w tym m.in. strony internetowej (świadczenie na Twoją rzecz usług drogą 
elektroniczną); w takiej sytuacji podstawą prawną przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony 
interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – tj. m.in. zapewnienie prawidłowego działania zasobów elektronicznych, 
w tym m.in.  strony internetowej, budowanie pozytywnego wizerunku Techland oraz promocja 
produktów i usług oferowanych przez Techland. Pamiętaj, że udzieloną nam zgodę zawsze możesz 
cofnąć. Pełną informację na temat plików cookies znajdziesz na stronie 
https://techland.net/docs/privacy-policy. 
 
*** 
 
Powyżej wskazane dane osobowe możemy otrzymać zarówno bezpośrednio od Ciebie, jak i od innych 
podmiotów, np. od Twoich: pracodawcy, pracowników, współpracowników, kontrahentów, lub z 
powszechnie dostępnych źródeł. 
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak czasami może być niezbędne dla celów 
związanych z naszą współpracą, np. dla zawarcia lub wykonania danej umowy lub w celu udzielenia 
odpowiedzi na zapytanie lub w celu prowadzenia z Tobą dalszej korespondencji. Oznacza to, że brak 
przekazania przez Ciebie danych może stanowić dla Techland podstawę do odmowy podjęcia z Tobą 
współpracy lub podjęcia prawnych kroków zmierzających np. do rozwiązania umowy.  
 
IV. Okres przechowywania Twoich danych osobowych 
 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji 
poszczególnych celów, dla których zostały one zebrane. Po upływie tego okresu, zostaną one usunięte 
lub zarchiwizowane, za wyjątkiem sytuacji, w których zobowiązani jesteśmy do dłuższego przetwarzania 
danych osobowych dla spełnienia prawnych obowiązków. W takiej sytuacji, w celu wypełnienia 
ciążącego na nas obowiązku prawnego, przetwarzamy dane osobowe przez okres wynikający z 
właściwych regulacji prawnych.   
 
Co do zasady, dane osobowe: 
 
− zebrane w celu zawarcia i realizacji umowy – będą przetwarzane przez okres obowiązywania 

umowy i jej rozliczenia; 
− przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – będą przetwarzane do 

momentu wniesienia sprzeciwu lub zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane; 
− przetwarzane na podstawie Twojej zgody – będą przetwarzane do momentu ewentualnego 

cofnięcia tej zgody lub zrealizowania celu, dla jakiego została ona udzielona; 
 
chyba, że regulacje prawne (np. dotyczące archiwizowania, rachunkowe lub podatkowe), zobowiązują 
nas do przetwarzania danych osobowych przez dłuższy okres czasu, albo przechowujemy je na 

https://techland.net/docs/privacy-policy
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wypadek ewentualnych roszczeń, do upływu okresu przedawnienia określonego w przepisach prawa – 
w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.  
 
Wyżej wskazane okresy mogą ulec wydłużeniu, w przypadku ewentualnych roszczeń i postępowań 
sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia.  
 
V. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych? 
 
Do Twoich danych osobowych dostęp uzyskują wyłącznie odpowiednio upoważnieni pracownicy lub 
współpracownicy, doradcy lub audytorzy Techland, jak również nasi partnerzy, kontrahenci, a także 
podwykonawcy lub dostawcy rozwiązań / usług – w zakresie niezbędnym do wykonywania ich 
obowiązków i do celów przetwarzania danych. Wszystkie te osoby mają dostęp tylko do tych informacji, 
które są im niezbędne do wykonania określonych działań. 
 
Ponadto, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane np. do podmiotów, które wspierają nas w 
prowadzeniu komunikacji z kontrahentami i klientami (np. wspierają nas w wysyłce e-maili i w 
podejmowaniu czynności reklamowych – również w kampaniach marketingowych), pomagają nam w 
prowadzeniu strony internetowej, świadczą usługi w zakresie wsparcia i obsługi naszych narzędzi i 
systemów IT, a także, w niezbędnym zakresie, podmiotom realizującym nasze przesyłki i innym 
podmiotom z którymi współpracujemy, w tym naszym partnerom, kontrahentom, a także innym spółkom 
z grupy Techland. 
 
Jesteśmy globalną spółką i na przykład niektórzy z naszych partnerów lub kontrahentów działają poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i w związku z tym Twoje dane osobowe mogą być tam 
przekazywane. Zapewniamy odpowiednie mechanizmy prawne dla bezpieczeństwa twoich danych 
osobowych, w tym standardowe klauzule o ochronie danych przyjęte decyzją Komisji Europejskiej oraz 
zawieramy umowy o powierzeniu danych do przetwarzania, które spełniają wymogi RODO. W każdym 
przypadku masz prawo otrzymania kopii stosowanych przez Techland zabezpieczeń kontaktując się z 
Techland, np. drogą mailową. 
 
Niezależnie od powyższego, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane potencjalnemu zbywcy, 
nabywcy lub następcy prawnemu, w przypadku zbycia, nabycia lub jakiejkolwiek reorganizacji Techland 
albo składników jej majątku, z zastrzeżeniem warunków niniejszej Polityki Prywatności (dane staną się 
wówczas składnikiem nabywanego majątku spółki).  
 
Techland może być także zobowiązany – jeżeli istnieją ku temu podstawy prawne – do udzielenia 
określonych informacji organom władzy publicznej, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.  
 
VI. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?  
 
Dla sprawnego realizowania Twoich praw, wszelkie żądania prosimy kierować na adres e-mail: 
gdpr@techland.pl, z adresu do kontaktu, który podałeś, wpisując w tytule „Żądanie RODO”, a w treści 
precyzując, z którego prawa chcesz skorzystać. Instrukcja przedstawiona w poprzedni zdaniu to 
wyłącznie rekomendacja, a nie wymóg. Przysługują Ci następujące prawa:  
 
1. Dostęp do Twoich danych osobowych – zawsze możesz zwrócić się do nas by uzyskać 

szczegółowe informacje o tym: 
 
− czy przetwarzamy Twoje dane osobowe,  
− w jakim celu,  
− jakie kategorie danych przetwarzamy, 
− kto jest odbiorcą Twoich danych,  
− jaki jest planowany okres przetwarzania (w miarę możliwości), a gdy nie jest to możliwe, 

kryteria ustalania tego okresu, 
− jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie – informacje o źródle danych. 

 
Możesz także uzyskać wgląd we wszystkie przetwarzane na swój temat dane (kopia danych).  
 
2. Sprostowanie danych - jeśli informacje na Twój temat staną się nieprawidłowe albo niekompletne, 

masz prawo do żądania ich sprostowania lub uzupełnienia.   
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3. Odwołanie zgody – zgodę na przetwarzanie danych możesz odwołać w każdym czasie (jeżeli 

została udzielona), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed 
jej cofnięciem.  

 
4. Usunięcie danych osobowych – w pewnych sytuacjach RODO przyznaje „prawo do bycia 

zapomnianym”. Możesz z niego skorzystać, jeżeli nadal przetwarzamy jego dane, w 
szczególności w następujących przypadkach: 

 
− brak dalszej niezbędności danych osobowych do celów, w których zostały zebrane lub w 

inny sposób przetwarzane; 
− cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, gdy jednocześnie nie istnieje inna 

podstawa prawna ich dalszego przetwarzania; 
− wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy nie występują nadrzędne 

prawnie i uzasadnione podstawy przetwarzania; 
− wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych; 
− Twoje dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem; 
− z przepisów prawa wynika obowiązek usunięcia danych.  

 
5. Ograniczenie przetwarzania - możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

wyłącznie do przechowywania informacji na swój temat, gdy: 
 

− kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas danych osobowych – na okres 
pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych, 

− przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, lecz zamiast ich 
usunięcia wolisz ograniczenie przetwarzania, 

− Techland nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie 
potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

− wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – jedynie do czasu 
rozstrzygnięcia czy Twoje interesy przeważają nad naszymi prawnie uzasadnionymi 
interesami. 

 
6. Przenoszenie danych – masz prawo do otrzymania swoich danych w powszechnie używanym 

formacie nadającym się do odczytu komputerowego, a także do ich przesłania innemu 
administratorowi, jeżeli: 

 
− przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy; oraz 
− przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

 
7. Sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją możesz sprzeciwić się 

niektórym operacjom, które wykonujemy, w szczególności w następujących wypadkach:  
 

− gdy opieramy przetwarzanie na naszym prawnie uzasadnionym interesie; 
− gdy przetwarzamy dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym 

momencie, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem 
bezpośrednim; 

− gdy przetwarzamy dane osobowe do celów badań naukowych lub historycznych lub do 
celów statystycznych.  

 
Pamiętaj, że gdy pomimo wniesienia przez Ciebie sprzeciwu dojdziemy do wniosku, że istnieją 
ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, 
praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, będziemy nadal 
przetwarzać dane objęte sprzeciwem. Jeżeli nie będziesz zgadzać się z taką oceną, możesz 
skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego (więcej informacji poniżej). 

 
8. Skarga do organu nadzorczego – w związku z naszym działaniem jako administratora danych 

osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Listę lokalnych 
organów odpowiedzialnych za ochronę danych w UE i ich dane kontaktowe możesz znaleźć na 
stronie: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_pl. 
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Oczywiście, jeżeli masz jakiekolwiek uwagi dotyczące przetwarzania przez nas danych 
osobowych, zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony 
Danych pod adresem: gdpr@techland.pl. 
 

Niniejsza Polityka Prywatności może być przez nas od czasu do czasu zmieniana. Aktualna wersja 
znajduje się pod adresem: https://techland.net/upload/polityka_prywatnosci_kontrahenci_PL.pdf.  
 
Polityka prywatności w wersji z dnia 26 stycznia 2022 r. 
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