
   

   

  

  

Polityka Prywatności Platformy reachablogger.pl 

  

§ 1   

Postanowienia ogólne   

1. Polityka Prywatności, została stworzona by poinformować osoby korzystające za 

pośrednictwem platformy https://reachablogger.pl („Platforma”) z usług spółki Reach a 

Blogger Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w 

Warszawie (03-254), ul. Turmoncka 22 lokal 1101, KRS 0000749814, NIP 7252283107, 

REGON 381353246, w jaki sposób oraz w jakim celu są przetwarzane ich dane 

osobowe. 

2. Spółka Reach a Blogger Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa jest administratorem danych osobowych („Administrator”).   

3. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 

roku 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), zwane również jako RODO oraz 

ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych.   

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z usług 

świadczonych w ramach Platformy. Bez podania danych osobowych świadczenie usług 

i korzystanie z Platformy nie będzie możliwe.   

5. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności 

prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących 

we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych 

reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami 

prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu 

działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej w niniejszym dokumencie 

łącznie Użytkownikami.   

6. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:   

a) rejestracji konta na Platformie w celu utworzenia indywidualnego konta i 

zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o 

świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),   

b) subskrypcji biuletynu informacyjnego (E-mailing), w celu wykonania umowy, której 

przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - 

zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi 

Newsletter (art. 6 ust. 1 lit.  a) RODO).   

7. W przypadku rejestracji konta, Użytkownik podaje:   

a) Adres e-mail,   

b) Imię i nazwisko,   

c) Zdjęcie,  

d) Dane adresowe firmy (podmiotu), 

e) Numer NIP firmy (podmiotu),   

f) Numer konta bankowego firmy (opcjonalnie),   



   

   

  

  

g) Nazwa konta PayPal firmy (opcjonalnie).   

8. W przypadku Wydawcy powyższy zakres danych, wymieniony w ust. 7, jest dodatkowo 

poszerzony o:   

a) Płeć (opcjonalnie),   

b) Język, 

c) Państwo,  

d) Miejscowość,   

e) System operacyjny komputera, 

f) System operacyjny smartfona. 

9. W przypadku skorzystania z usługi e-mailing, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-

mail.   

10. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i na następujących 

podstawach prawnych:  

a) celu realizacji umowy dotyczącej korzystania przez Użytkowników z platformy 

https://reachablogger.pl – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda  

Użytkownika),  

b) celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, takich jak prowadzenie rozliczeń 

finansowych, księgowych, w tym podatkowych związanych z platformą 

https://reachablogger.pl.   

c) przesyłania korespondencji marketingowej i promocji świadczonych usług, na 

podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a) RODO),  

d) analizy zachowań Użytkowników Platformy, takich jak na przykład informacje o 

ilości odsłon poszczególnych informacji na Platformie (art. 6 ust. 1 lit a) RODO),  

e) celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO 

oraz art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda Użytkownika), tj.   

- realizacji umowy dotyczącej korzystania przez Użytkowników z platformy 

https://reachablogger.pl.   

- przesyłania korespondencji marketingowej i promocji świadczonych usług,  

- ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed 

roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi,  

- współpracy z innymi podmiotami,   

- ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na 

poprawie funkcjonalności tych usług oraz dotarcie do nowych odbiorców - 

analizy zachowań Użytkowników Platformy, takich jak na przykład informacje o 

ilości odsłon poszczególnych informacji na Platformie,  

- przesyłania korespondencji marketingowej i promocji świadczonych usług - 

organizowania konkursów lub promocji.  

11. Administrator może wykorzystać adresy IP Użytkowników, które zostały utrwalone w 

trakcie wizyty na Platformie oraz danych zawartych w tzw. plikach Cookies oraz adresów 

e-mail. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) 

polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na 

poprawie funkcjonalności tych usług oraz dotarcie do nowych odbiorców (na przykład: 



   

   

  

  

systemy reklamowe należące do Facebook, Alphabet, Google, Intsagram, Twitter, 

LinkedIn, Snapchat oraz inne).   

12. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o 

linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, 

podejmowanych na Platformie. Podstawa prawna zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 

6 ust. 1 lit a) RODO) oraz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 

polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na 

poprawie funkcjonalności tych usług.   

13. Na tej samej podstawie Administrator może także, przetwarzać dane służące do 

Organizator ma prawo do posłużenia się logo i nazwą Użytkownika na Platformie w 

sekcji: Zaufali nam / Skorzystali z naszych usług / Klienci oraz Nasi Blogerzy i Wydawcy 

/ Współpracujemy z: / Oferujemy reklamę na: oraz w materiałach marketingowych 

Organizatora. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) 

polegający na promocji świadczonych usług.   

14. Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu lub zautomatyzowanemu przetwarzaniu, na 

co Użytkownicy wyrażają zgodę.  

15. Podczas rejestracji konta Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu 

do swojego konta, które może zmienić, w późniejszym czasie.   

16. Wszelkie zebrane dane osobowe są przechowywane zgodnie z najwyższymi 

standardami bezpieczeństwa.    

17. Zebrane dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celu wskazanym w niniejszym 

dokumencie, w tym realizacji świadczonej usługi oraz przeprowadzenia jej rozliczenia i 

zapłaty, przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego, dochodzenia 

płatności za zrealizowaną usługę, marketingu własnych usług Administratora oraz 

zaufanych partnerów (w tym za pomocą systemów e-mailingowych i reklamowych), 

przechowywania danych na serwerach (min. hosting, cloud) i na dyskach komputerów.   

   

§ 2   

Powierzanie przetwarzania danych i ich przechowywanie   

1. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych 

Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych.   

2. Odbiorcami danych osobowych będą dostawcy usług, z których korzysta Administrator 

zapewniające hosting Platformy, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do 

tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, dostawcy narzędzi do 

analityki ruchu na Platformie, komunikacji z Użytkownikiem, prowadzenia marketingu  

oraz wysyłki newsletterów, podmioty prowadzące usługi księgowe i prawne oraz zaufani 

partnerzy.   

3. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (EOG).   

4. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez systemy Przelewy24, PayPal, jego 

dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności grupie 

DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. 

oraz podmiotom zależnym i stowarzyszonym w Luxemburgu.   



   

   

  

  

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację Usług na rzecz 

Użytkownika, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie 

prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten 

odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w 

zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich 

prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec 

dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania 

uprzednio udzielonej zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. 

Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem 

zgody.   

   

§ 3   

Prawa osób, których dane dotyczą   

1. Prawo do cofnięcia zgody. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej 

dotychczas udzielił Administratorowi. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania 

zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora 

zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.   

2. Prawo dostępu do danych. Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora 

potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma 

prawo:   

- uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,   

- uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych 

osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie 

przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy 

określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach 

przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu 

decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z 

przekazaniem tych danych poza Unię Europejską, - uzyskać kopię swoich danych 

osobowych.   

3. Prawo do sprostowania danych. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych 

z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym 

profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony 

interes, np. marketing produktów i usług Administratora, prowadzenie statystyki 

korzystania z poszczególnych funkcjonalności Platformy oraz ułatwienie korzystania z 

Platformy, a także badanie satysfakcji.   

4. Prawo do usunięcia danych - prawo do bycia zapomnianym. Użytkownik ma prawo do 

żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Pomimo żądania 

usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem 

zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim 

przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak 

również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na 

mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. 



   

   

  

  

Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres 

email, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń 

związanych z korzystaniem z usług Administratora, czy też dodatkowo adresu 

zamieszkania/adresu korespondencyjnego, które to dane zachowywane są dla celów 

rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami.   

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Użytkownik ma prawo do żądania 

ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego 

rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których 

korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. 

Administrator nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.   

6. Prawo do sprzeciwu co do przetwarzania.  

7. Prawo do przenoszenia danych.   

8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych 

praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi 

na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł 

spełnić żądania w ciągu 7 dni roboczych, spełni je w ciągu kolejnych 14 dni roboczych 

jednocześnie informując Użytkownika w terminie 7 dni roboczych od otrzymania żądania 

- o przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.   

9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące 

przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień. W 

tym celu prosimy o kontakt na adres e-mail: bok@reachablogger.pl.    

10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w zakresie naruszenia jego praw 

do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.   

   

§ 4   

Wykorzystywanie plików Cookies   

1. Platforma wykorzystuje pliki Cookies, dzięki którym możliwe jest zidentyfikowanie 

rodzaju przeglądarki internetowej z której Państwo korzystają.   

2. Informacja w zakresie plików Cookies jest skierowana do użytkowników Platformy i 

określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki 

użytkownika.  

3. Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej Platformy automatycznie 

zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa 

domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.   

4. Pliki cookies to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas 

przeglądania Platformy. Pliki cookies zapamiętują preferencje użytkownika co umożliwia 

podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności 

wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji Użytkownika. Użytkownik może 

zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie 

przeglądarce stron www.  

5. Administrator korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej (chyba, że wskazano 

inaczej):  



   

   

  

  

a) Niezbędne pliki cookies - pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające 

użytkownikom poruszanie się po stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji, 

takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie Internetowej. Bez tych 

cookies strona Internetowa, z której korzysta użytkownik może nie wyświetlać się 

poprawnie.   

b) Wydajnościowe cookies - zbierające informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy 

korzystają ze strony Internetowej, które części strony Internetowej odwiedzają 

najczęściej, oraz czy otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych. Dane 

zbierane przez te pliki cookies są anonimowe i służą wyłącznie poprawie 

funkcjonowania strony Internetowej.  

c) Funkcjonalne pliki cookies – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników 

(takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają). 

Pliki te mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania zmian, których 

dokonał użytkownik, np. zmian rozmiaru i czcionki tekstu i innych części strony 

Internetowej, które można edytować. Informacje zebrane przez pliki cookies 

Usługodawca może wykorzystywać w celu identyfikacji zachowań użytkowników i 

udostępniania treści).  

d) Reklamy lub śledzące pliki cookies. Administrator korzysta z różnych 

(zewnętrznych) plików cookies (np. Facebook Pixel, kod remarketingowy Google i 

innych) do celów promocyjnych, za zgodą użytkownika. Dane osobowe gromadzone 

przez pliki cookies są analizowane i wykorzystywane do opracowania kampanii i 

określenia odbiorców docelowych, by przekazać im jak najistotniejsze informacje i 

spersonalizowany przekaz na witrynie internetowej. Takie pliki cookies i podobne 

technologie są umieszczane przez strony trzecie. Sposób przeglądania treści przez 

użytkownika może być śledzony przez takie strony trzecie na wielu witrynach 

internetowych. Administrator nie otrzymuje informacji od stron korzystających ze 

śledzących plików cookies dotyczących wizyty użytkownika na innych witrynach 

internetowych w zakresie wykraczającym poza witryny internetowe Administratora. 

Strony kontrolujące takie śledzące pliki cookies mają prawo do przekazywania takich 

danych stronom trzecim, w bezpieczny sposób. Administrator zwróci się do 

użytkownika o udzielenie wyraźnej zgody na umieszczenie śledzących plików 

cookies, ponieważ sposób zachowania użytkownika w sieci może być monitorowany 

(śledzony) podczas odwiedzania poszczególnych witryn internetowych. Dane 

(osobowe) gromadzone i wykorzystywane przez śledzące pliki cookies wymagają 

odpowiedniego oświadczenia dot. prywatności od zewnętrznego administratora 

danych osobowych. Administrator nie ma kontroli nad takimi plikami cookies ani nad 

ich wykorzystaniem i nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.  

e) W witrynie zainstalowane jest narzędzie Google Analytics, które śledzi ruch 

użytkowników na wszystkich podstronach za pomocą plików cookies. Informacje 

uzyskane przy użyciu tego narzędzia nie są udostępniane innym podmiotom i służą 

jedynie do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności witryny.  

f) Jeżeli nie wyrażasz zgody na monitorowanie Twojej aktywności w witrynie, wyłącz 

w swojej przeglądarce obsługę JavaScript oraz usuń pliki cookies.  



   

   

  

  

6. Pliki Cookies można usunąć z urządzenia, z którego Państwo korzystają za 

pośrednictwem przeglądarki internetowej z której Państwo korzystają, a także wyłączyć 

możliwość ich zapisu. Sposób w jaki sposób można to zrobić jest opisany na oficjalnych 

stronach dostawców przeglądarek internetowych.    

   

§ 5   

Informacje końcowe   

1. Dane Osobowe Użytkowników zebrane przez Administratora są przechowywane na 

zabezpieczonych przed nieuprawnionym i nieautoryzowanym użyciem serwerach, 

zgodnie z wymogami prawnymi.    

2. Polityka Prywatności jest załącznikiem do Regulaminu Świadczenia Usługi przez Reach 

a Blogger Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, w ramach 

platformy https://reachablogger.pl i jest udostępniona na stronie internetowej 

https://reachablogger.pl/politykaprywatnosci.pdf, a także przesyła się ją każdemu 

Użytkownikowi na jego życzenie.    

3. W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe, 

uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym 

Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.    

4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie. 

Następuje to poprzez opublikowanie jej nowej wersji na stronie internetowej wraz z 

dniem, od którego obowiązuje.   

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności lub sposobu 

przetwarzania zebranych danych osobowych, prosimy o kontakt pisząc na adresu 

email: bok@reachablogger.pl.   


