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Polityka prywatności dla użytkowników „Wypromuj się w SLYFE” 

Celem zapewnienia Użytkowników niniejszej Usługi „Wypromuj się w SLYFE”, iż ochrona prywatności 

Odwiedzających i Kupujących usługę „Wypromuj się w SLYFE” jest dla nas szczególnie istotna i dla 

udzielenia Użytkownikom informacji o przedmiocie danych osobowych zbieranych przez „Wypromuj 

się w SLYFE”, celu ich gromadzenia i wykorzystywania plików cookies – przedstawiamy niniejszą 

Politykę prywatności dla użytkowników usług „Wypromuj się w SLYFE”, dostępnych pod adresem 

www.slyfe.pl/wypromujsie.  

Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom  określonym 

w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Rozporządzeniu 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: RODO) (t.j. Dz.Urz.UE.L 2016 

Nr 119, str. 1), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 

t.j.), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.),a także ustawie 

z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2019.2460 t.j.). 

Dalsze odwiedzanie lub korzystanie przez użytkownika z naszych usług oznacza jego zgodę na 

stosowanie przez nas plików cookie i podobnych technologii w celach opisanych w niniejszych 

zasadach.   

1. Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies na stronie „Wypromuj 

się w SLYFE”  

1.1 Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania 

danych osobowych zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach „Wypromuj się  

w SLYFE”, dostępnych pod adresem www.slyfe.pl/wypromujsie (zwanych dalej: „Wypromuj 

się”). Została stworzona i przyjęta przez firmę MULTITASK S.C., który to podmiot pełni rolę 

Administratora danych osobowych, w rozumieniu przepisów RODO. Administratorem danych 

osobowych jest firma MULTITASK S.C., ul. Wilgowa 3, 51-418 Wrocław; NIP: 8951991170, REGON: 

021473570 (dalej: „Administrator”).  

 

1.2 Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach: 

1) rozpoznawania użytkownika (identyfikacja i weryfikacja konta), gdy korzysta on z naszych 

Usług, 

2) świadczenia usług sprzedaży produktów i usług na stronie „Wypromuj się w SLYFE”, 

3) obsługi procesu rejestracji (czynności polegającej na założeniu przez klienta Konta Klienta  

i logowania do tego konta), 

4) włączania i obsługi wykorzystywanych przez nas funkcji bezpieczeństwa, podtrzymywanie 

bezpieczeństwa konta użytkownika oraz wyszukiwania niebezpiecznych działań związanych  

z naruszeniem bezpieczeństwa konta użytkownika, 

5) zapamiętywania informacji dotyczących przeglądarki i preferencji użytkownika w celu 

łatwiejszego wypełniania oraz wyszukiwania informacji na stronie www.slyfe.pl oraz 

www.slyfe.pl/wypromujsie,  
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6) zapewnienia sprawnego funkcjonowania internetowej usługi „Wypromuj się w SLYFE”, 

7) prezentowania odpowiednich dla użytkownika reklam na stronie, 

8) realizacji obowiązków prawnych ciążących na podmiocie, 

9) komunikacji związanej z obsługą pytań (kontakt telefoniczny, mailowy, formularz kontaktowy 

naszego serwisu internetowego itp.) i rozwiązywania problemów technicznych,  

10) w celach analitycznych, statystycznych lub badawczych, 

11) zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży produktów, włącznie z ich czasem realizacji  

i obsługi reklamacji,  

12) realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie 

Serwisu, w tym kontaktu z Użytkownikiem koniecznym ze względu na realizację zamówienia, 

13) rozpatrywania reklamacji/zgłoszeń Użytkownika, ewentualnego dochodzenia roszczeń 

wynikających z zamówień złożonych na stronie „Wypromuj się w SLYFE”,  

14) kierowania do Państwa treści marketingowych (dostarczanie komunikacji marketingowej na 

podstawie plików cookies, danych analitycznych oraz marketingu bezpośredniego).  

1.3 Podanie danych osobowych jest dobrowolne zgodnie z przepisami RODO, jednak konieczne do 

świadczenia wyżej wymienionych usług. Użytkownik w każdej chwili może żądać usunięcia swoich 

danych. 

 

1.4 Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakim obejmie dana zgoda  

z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w wydanych na jej podstawie przepisach 

wykonawczych. Klient (Kupujący) ma prawo swobodnego wglądu do swoich danych osobowych, 

prawo do ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia  

z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie wiadomości mailowej na adres 

sklep@slyfe.pl.  

 

1.5 Informujemy, że na stronie „Wypromuj się w SLYFE” mogą znajdować się odesłania – linki stron 

internetowych, umożliwiające w przypadku ich kliknięcia, dotarcie do innych stron internetowych 

zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszej Usługi nie ma wpływu na 

prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania 

plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez 

Użytkownika z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies. 

 

2. Dane zbierane o Odwiedzających i Użytkownikach na stronie „Wypromuj się w SLYFE”,  

w tym dane osobowe, sposób ich wykorzystywania i uprawnienia  

 

2.1 Odwiedzający ma możliwość obejrzenia produktów i usług dostępnych w „Wypromuj się w SLYFE” 

– opcji promowania się na stronie głównej na portalu SLYFE, bez rejestracji w systemie.  

W przypadku chęci wykupienia danej usługi „Wypromuj się w SLYFE”, Kupujący musi mieć 

istniejące konto na portalu SLYFE. Założenie swojego konta użytkownika jest niezbędne żeby 
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korzystać z dostępnych usług dla użytkowników „Wypromuj się w SLYFE”, ponieważ „Wypromuj 

się” i Portal SLYFE są ze sobą bezpośrednio połączone. Pakiet wykupiony przez Kupującego ze 

strony „Wypromuj się” będzie widoczny na stronie głównej portalu SLYFE, dostępnego pod 

adresem www.slyfe.pl.  

 

2.2 Odwiedzając stronę „Wypromuj się w SLYFE”, dane o użytkowniku mogą być przez niego 

udostępniane na dwa sposoby: biernie i aktywnie. 

 

2.2.1 Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez serwis internetowy: 

anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj 

przeglądarki (tzw. logi systemowe), liczba odwiedzin, dane urządzenia, język przeglądarki, typ 

systemu operacyjnego. 

 

2.2.2 Gromadzone automatycznie dane są analizowane w celu statystycznym, korzystając  

z rozwiązania standardowego Google Analytics. Narzędzie to działa na podstawie tzw. plików 

cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.  

 

2.2.3 Zebrane w wyżej opisany sposób dane, przechowywane są jedynie w celu pomocniczym dla 

administrowania stroną internetową, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie  

i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika. Zapewniamy, iż informacje te nie są 

ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania stroną internetową.  

 

2.3 Dane gromadzone przez stronę „Wypromuj się w SLYFE” to również dane przekazywane przez 

Użytkownika aktywnie. 

 

2.3.1 Niezbędnymi danymi do złożenia zamówienia na stronie „Wypromuj się w SLYFE” są: imię, 

nazwisko, e-mail oraz informacje dotyczące formy płatności. Wszystkie te elementy są 

niezbędne w celu przeprowadzenia sprawnej transakcji zakupu – do potwierdzenia realizacji 

zamówienia i informacji o ewentualnych opóźnieniach (terminu realizacji usługi). „Wypromuj 

się w SLYFE” wystawia faktury VAT. O chęci otrzymania faktury VAT należy poinformować 

Sprzedawcę na formularzu zamówienia). W przypadku wystawienia faktury VAT, niezbędne są 

dodatkowe informacje: numer NIP, nazwa firmy oraz adres siedziby, a w odniesieniu do osób 

fizycznych – podanie adresu zamieszkania. 

 

2.3.2 Aby zamówienie Kupującego przeszło autoryzację, Sprzedawca musi otrzymać niezbędne  

w tym procesie dane: imię i nazwisko oraz adres e-mail, który był użyty w procesie rejestracji 

konta na Portalu SLYFE.  

 

2.3.3 Realizacja zamówienia na stronie „Wypromuj się w SLYFE” bez posiadania zarejestrowanego 

konta na Portalu SLYFE jest niemożliwa. 

 

2.3.4 Strona umożliwia kontakt z Administratorem za pomocą poczty email. Należy podać swój adres 

email oraz nazwę Użytkownika zarejestrowaną na Portalu. Dane te wykorzystywane są 

wyłącznie w celu kontaktowym, tj. sporządzeniu odpowiedzi na pytanie zadane przez 

Użytkownika. 

http://www.slyfe.pl/
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3. Dane zbierane automatycznie przez Google Analytics 

 

3.1 Podczas odwiedzania strony www.slyfe.pl/wypromujsie mogą zostać zarejestrowane następujące 

informacje: numer IP komputera, nazwa domen, typ używanej przeglądarki i rodzaj systemu 

operacyjnego. Dane te są zbierane przez Google Analytics – czyli powszechnie znany i użytkowany 

na rynku system internetowy do badania statystyk odwiedzin stron internetowych, udostępniony 

przez amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne – Google LLC (inaczej „Google”).  

 

3.2 Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze 

użytkownika w celu umożliwienia stronie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej 

korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez 

użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane 

przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google korzysta z tych informacji w celu oceny 

korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla 

operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach 

internetowych oraz korzystaniem z Internetu.  

 

3.3 Google może także przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to 

uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie 

informacje w imieniu Google. Firma Google nie będzie łączyła adresu IP klienta z żadnymi innymi 

danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z plików cookies, wybierając 

odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Należy jednak pamiętać, że w takim 

przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając  

z niniejszego strony „Wypromuj się”, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę 

Google dotyczących go danych w sposób i celach określonych powyżej. 

 

4. Weryfikacja danych 

 

4.1 W każdej chwili istnieje możliwość zmiany hasła, aktualizacji lub weryfikacji swoich danych po 

zalogowaniu się do systemu na koncie użytkownika, dostępnego na portalu SLYFE. 

 

5. Wykorzystywanie danych 

 

5.1 Wszystkie podane informacje i dane Kupującego, strona „Wypromuj się” wykorzystuje wyłącznie 

na potrzeby realizacji zamówienia i nie przekazuje ich żadnym firmom zewnętrznym. 

 

5.2 Dostęp do danych na stronie usługi „Wypromuj się w SLYFE” mają tylko odpowiednio przeszkolone 

osoby, zajmujące się bieżącą obsługą zamówień.  

 

5.3 Podczas płatności kartą debetową i/lub kredytową na stronie „Wypromuj się w SLYFE”, 

potwierdzone są podstawowe dane, czyli: imię i nazwisko oraz adres, aby wstępnie zweryfikować 

transakcję. Poprzez bezpieczne zaszyfrowane połączenie, numer karty debetowej i/lub kredytowej 

znany jest tylko przez Dostawcę Usług Płatności – serwis Przelewy24. 
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5.4 W sytuacji naruszenia Regulaminu dla użytkowników „Wypromuj się w SLYFE”, złamania prawa lub 

gdy zaistnieje taka konieczność określana przepisem prawnym, istnieje możliwość udostępniania 

danych organom wymiaru sprawiedliwości. Konieczne jest także ich udostępnienie w przypadku 

kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. 

 

6. Pliki Cookies 

 

6.1 Administrator usługi „Wypromuj się w SLYFE" może wykorzystywać pliki cookies (ciasteczka), czyli 

niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. 

komputerze, tablecie, smartfonie). Zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych 

logowania, aktywności, a w tym czasu i ilości czynności (dalej: „pliki cookies”). Pliki cookies 

umożliwiają także zebranie danych statystycznych i mogą być odczytywane przez system 

teleinformatyczny Sprzedawcy. 

 

6.2 Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, że na ich podstawie 

nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Zapisywane pliki, z których serwis korzysta nie są  

w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika, ani urządzenia, i nie ingerują w jego oprogramowanie 

ani ustawienia. 

 

6.3 Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje 

dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (re-

marketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Usług. Sprzedawca niniejszym 

informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która 

uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej 

sytuacji, korzystanie z usług „Wypromuj się w SLYFE” przez Kupującego może być utrudnione. 

 

6.4 Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies moga być przez Kupującego usunięte po ich 

zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy 

służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu 

operacyjnego, z którego korzysta Kupujący. 

 

6.5 Celem wyjaśnienia funkcji stosowanych plików, informujemy, iż: 

 

6.5.1 Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu 

wylogowania się ze Strony, wyjścia ze Strony i portalu SLYFE, w tym poprzez całkowite 

zamknięcie przeglądarki. 

 

6.5.2 Pliki stałe pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików 

cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej. 

 

6.5.3 Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję 

umożliwiającą zapisywanie plików cookies.  
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3.1.1 Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, 

Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. 

Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na: 

 niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym, 

 każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu, 

 usuwaniu plików po skorzystaniu ze Strony. 

 

7. Zabezpieczenie danych osobowych 

 

7.1 Przepływ informacji na stronach zawierających, pobierających dane osobowe, odbywa się  

w szyfrowanym połączeniu SSL (Secure Socket Layer), dlatego jest całkowicie bezpieczny  

i niewidoczny dla osób trzecich, korzystających z Internetu. 

 

7.2 Dane osobowe klientów usług „Wypromuj się w SLYFE” są przechowywane w bazie danych,  

w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych 

danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym 

w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.  

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych  

i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 

 

8. Zmiany w Polityce Prywatności 

 

8.1 „Wypromuj się w SLYFE” zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany Polityki Prywatności poprzez 

publikację nowej treści na swojej stronie internetowej ze względu na zmiany technologiczne, 

standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. 

 

9. Kontakt z przedsiębiorcą lub Administratorem i zgłaszanie nieprawidłowości 

 

9.1 Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy 

dokonywać na adres e-mail: sklep@slyfe.pl. Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas 

rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres e-mail. 

 

9.2 W razie jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych 

osobowych klientów na stronie „Wypromuj się w SLYFE” przy zasięganiu informacji, zmianach, 

blokowaniu, bądź usuwaniu danych oraz odwołaniu udzielonych zezwoleń, należy zwrócić się  

w formie elektronicznej na adres email: sklep@slyfe.pl.  
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