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1. Wprowadzenie 

1.1. Niniejszy dokument stanowi opis Polityki prywatności Polskiego Towarzystwa Astronomicznego z siedzibą  
w Warszawie (zwanego dalej „PTA”). 

Celem Polityki prywatności jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji 
pochodzących od użytkowników serwisów internetowych administrowanych przez PTA, mediów społecznościowych 
(fanpage na Facebooku, Instagram, Twitter), portalu Urania – Postępy Astronomii pod adresem 
https://www.urania.edu.pl/, sklepu internetowego na stronie https://sklep.pta.edu.pl/, a także Członków PTA i innych 
osób udostępniających PTA dane osobowe w związku z prowadzoną przez nie działalnością statutową. Niniejsza 
polityka zawiera także informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich 
danych osobowych. 

Podstawę prawną Polityki prywatności stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (zwane dalej 
„Rozporządzeniem”), a także Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000). 
Niniejsza Polityka prywatności stanowi realizację art. 12 i 13 Rozporządzenia. 

1.2. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na stronę serwisów internetowych  
i mediów społecznościowych PTA lub korzystając z nich i przekazując nam jakiekolwiek dane osobowe  
za pośrednictwem tych stron, a także drogą telefoniczną, mailową, listowną bądź osobiście w siedzibie PTA, 
użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki prywatności. 

1.3. Polityka prywatności ma zastosowanie do każdej strony internetowej, aplikacji lub usługi, a także każdego procesu 
przetwarzania danych osobowych odsyłających do tej informacji. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając 
niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi 
w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza Polityka prywatności. PTA nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki 
prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty. 

2. Administrator danych osobowych 

Polskie Towarzystwo Astronomiczne z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18 jest administratorem danych 
osobowych przekazywanych przez użytkowników serwisów internetowych i mediów społecznościowych prowadzonych 
przez PTA, w tym portalu Urania – Postępy Astronomii, sklepu internetowego, danych zamieszczanych na forach 
internetowych prowadzonych lub zarządzanych przez PTA oraz wszelkich danych osobowych pozyskiwanych w związku 
z prowadzoną działalnością, co do których decyduje o celu i zakresie przetwarzania. Pozyskiwanie danych osobowych 
może odbywać się w następujący sposób: 
• pośrednio, czyli poprzez pozyskanie informacji z prowadzonej korespondencji służbowej, danych zamieszczonych 

przez osobę fizyczną w mediach społecznościowych lub innych danych publicznie dostępnych w sieci Internet, a także 
poprzez uzyskanie tych danych nie od osoby, której dane dotyczą, 

• pośrednio poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej PTA, portalu Urania – Postępy Astronomii lub sklepu 
internetowego, zamieszczenie danych na forum internetowym, 

• bezpośrednio, czyli np. telefonicznie, mailowo czy na spotkaniach, konferencjach i innych wydarzeniach branżowych, 
jak również poprzez kontakt osobisty. 

Polskie Towarzystwo Astronomiczne dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie  
z celem, dla którego zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych 

https://www.urania.edu.pl/
https://sklep.pta.edu.pl/


dozwolonych prawem. PTA dokłada szczególnej staranności, aby przekazane dane osobowe były przetwarzane zgodnie 
z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w art. 5 Rozporządzenia. 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Jeżeli ze względu na przepisy prawa, właściwości usługi lub konieczności jej rozliczenia zaistnieje potrzeba przetwarzania 
innych Państwa danych osobowych, PTA może je przetwarzać w niezbędnym zakresie. 

3.1. W celu skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w serwisie 
internetowym administrowanym przez PTA przetwarzamy takie dane jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-
mail. 
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, który pozwala na 
przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Podanie danych osobowych, jak  
i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia kontakt z PTA poprzez 
serwis internetowy. 

3.2. W celu rejestracji członka przystępującego do PTA przetwarzamy imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, 
adres służbowy, numer telefonu oraz zajmowane stanowisko. 
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, który pozwala  
na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. Przystępując 
do PTA jego członkowie, akceptując obowiązujący statut, zawierają umowę z PTA. Brak udostępnienia danych 
uniemożliwia pozostanie członkiem PTA. 

3.3. W celu realizacji działań statutowych PTA, w tym działań marketingu bezpośredniego, windykacji wymaganych 
składek członkowskich oraz podejmowania innych czynności wynikających ze Statutu PTA, w tym publikacji, 
przetwarzamy imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres służbowy, numer telefonu, a także 
wizerunek. 
Podstawą takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie 
danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych statutowych interesów 
realizowanych przez PTA jako administratora danych osobowych. 

3.4. W celu założenia konta w sklepie internetowym przetwarzamy adres e-mail, imię i nazwisko. 
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, który pozwala  
na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Podanie danych osobowych, jak 
i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi dokonanie zakupów  
w sklepie internetowym. 

3.5. W celu realizacji zamówień składanych w sklepie internetowym oraz prenumeraty wydawnictw PTA przetwarzamy 
adres e-mail, imię i nazwisko oraz adres, a także inne dane dotyczące płatności. 
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, który pozwala  
na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. 

3.6. W celu uczestnictwa w forum internetowym przetwarzamy e-mail, login i nick użytkownika, które w określonych 
sytuacjach mogą zawierać informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej. 
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, który pozwala  
na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. 

3.7. W celu organizowania i przeprowadzenia konkursów, przetwarzamy imię i nazwisko uczestnika, jego adres e-mail, 
adres, numer telefonu i wizerunek laureatów. 
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, który pozwala  
na przetwarzanie danych osobowych za dobrowolnie udzieloną zgodą osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 
lit. b Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania 
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą 
przed zawarciem umowy. 



3.8. W celu opracowania, wydawania, wydruku i dystrybucji, w tym w formie elektronicznej, wydawnictw PTA 
przetwarzamy imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, a także wizerunek tych osób oraz dane 
dotyczące ich dorobku naukowego i wykształcenia. 
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, który pozwala  
na przetwarzanie danych osobowych za dobrowolnie udzieloną zgodą osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 
lit. b Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania 
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą 
przed zawarciem umowy. 

3.9. W celu obsługi użytkowników aplikacji o nazwie AstroGPS, której wytwórcą jest PTA, przetwarzamy dane  
o geolokalizacji zarejestrowanego użytkownika tej aplikacji: imię, nazwisko lub pseudonim (nick), adres e-mail lub 
identyfikator Google. 
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, który pozwala  
na przetwarzanie danych osobowych za dobrowolnie udzieloną zgodą osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 
lit. b Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania 
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą 
przed zawarciem umowy. Dane te przetwarzane są również przez PTA w celach statystycznych, na podstawie art. 6 
ust. 1 lit f Rozporządzenia, czyli dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych statutowych interesów 
realizowanych przez PTA jako administratora danych osobowych, jakim jest rozwój aplikacji. 

3.10. PTA przetwarza również dane osobowe do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych 
lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 Rozporządzenia. Podstawą przetwarzania 
danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, 
jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych statutowych interesów realizowanych przez 
PTA jako administratora danych osobowych. 

Polskie Towarzystwo Astronomiczne nie przetwarza danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych  
w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia. 

4. Odbiorcy danych osobowych 

Polskie Towarzystwo Astronomiczne oświadcza, że nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje zgromadzonych  
do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną 
zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby 
prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych 
prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych 
statutowych celów PTA. Zastrzegamy jednak, że w celu realizacji zamówień ze sklepu internetowego, Państwa dane 
dotyczące płatności mogą być dostępne dla operatorów płatności Dotpay, PayU, FirstData (Polcard), BLIK, karty Visa i 
MasterCard, natomiast dane adresowe będą dostępne dla podmiotów realizujących dostawę zakupionych towarów lub 
prenumerowanych wydawnictw, z kolei niektóre dane mogą być dostępne dla podmiotów obsługujących realizację danej 
usługi (np. adres e-malowy może być przekazany do podmiotu obsługującego wysyłkę newslettera, na który się Państwo 
zapisali), a wszelkie dane zapisane w systemach informatycznych będą także dostępne dla podmiotów świadczących 
usługę hostingu. 

5. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

Dane osobowe w obrębie Unii Europejskiej podlegają ochronie w ramach wspólnego ustawodawstwa dotyczącego 
ochrony danych osobowych. W innych krajach dane te mogą nie podlegać ochronie w takim samym stopniu. PTA jest 
zobowiązane do upewnienia się, przed przekazaniem informacji na temat użytkownika do kraju znajdującego się poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), że kraj ten zapewni odpowiednią ochronę jego praw. W skład 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein. 

Polskie Towarzystwo Astronomiczne nie przekazuje Państwa danych osobowych żadnym podmiotom zlokalizowanym  
w państwach trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Wyjątkiem są sytuacje, gdy takie 
przekazanie jest niezbędne dla wykonania danej usługi lub w ramach prowadzonego projektu międzynarodowego (po 



wcześniejszym upewnieniu się, że podmiot wykonujący usługę lub partner projektu stosuje odpowiednie procedury 
przetwarzania danych oraz odpowiednią politykę prywatności) – przypadki takich wyjątkowych sytuacji opisano w punktach 
od 12.3 do 12.56. 

6. Okres przetwarzania danych osobowych 

Polskie Towarzystwo Astronomiczne przetwarza powierzone dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów 
opisanych w punkcie 3 niniejszej Polityki prywatności, nie dłużej jednak niż przez 3 lata od daty ich pozyskania,  
z zastrzeżeniem: 

• w przypadku członkostwa w PTA – przez okres nie dłuższy niż czas trwania członkostwa; 
• w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną przez osobę fizyczną zgodę – do momentu 

wycofania zgody; 
• w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów 

marketingu bezpośredniego – do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, nie dłużej niż 
3 lata; 

• w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystywania cookies  
i administrowania stroną internetową oraz danych dotyczących geolokalizacji - do czasu zdezaktualizowania się 
lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata; 

• w przypadku danych dotyczących realizacji zamówienia w sklepie internetowym – do czasu przewidzianego 
przepisami prawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

• innych danych – przez okres nie dłuższy niż rok od ustania podstawy ich przetwarzania. 

W przypadku danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, informujemy, że 
będą one przetwarzane jedynie do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu dla jakiego dane te zostały zgromadzone. 
Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Uprawnienia podmiotów danych 

Polskie Towarzystwo Astronomiczne respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej 
danych osobowych. W szczególności, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych, 
• sprostowania danych osobowych, 
• usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), 
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
• przenoszenia danych osobowych; 

Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu 
danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w celu marketingu bezpośredniego, profilowania, bądź 
w celach statystycznych i będzie on uzasadniony przez znalezienie się w sytuacji szczególnej. PTA może jednak 
pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych 
tej osoby w celach objętych sprzeciwem. 

Polskie Towarzystwo Astronomiczne informuje, że nie ma obowiązku usunięcia danych (czyli realizacji „prawa do bycia 
zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do: 

• korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji, 
• wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, lub 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, 
• celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych, 
• do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na podstawie zawartej umowy, 
a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać na swój wniosek 



dane osobowe jej dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego, jak też wnioskować o przekazanie jej danych w takim formacie do wskazanego administratora danych. 
Osoba, której dane dotyczą składając wniosek o przeniesienie danych osobowych musi określić, czy dane osobowe jej 
dotyczące jednocześnie mają być usunięte („prawo do bycia zapomnianym”) przez PTA i złożyć w tym zakresie odpowiedni 
wniosek. 

Powyższe uprawnienia, a także zamiar wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo 
zrealizować poprzez jeden z poniższych sposobów: 

• wysłanie maila bezpośrednio do PTA na adres: zarzad@pta.edu.pl 
• złożenie oświadczenia na piśmie w siedzibie PTA; 
• wysłanie oświadczenia na adres siedziby PTA: Polskie Towarzystwo Astronomiczne, ul. Bartycka 18, 00-716 

Warszawa. 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie 

Polskie Towarzystwo Astronomiczne nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu  
o profilowanie. 

9. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji 

Polskie Towarzystwo Astronomiczne zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych przed bezprawnym udostępnieniem 
osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub 
zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych niezgodnym z przepisami Rozporządzenia. W celu zabezpieczenia 
powierzonych danych osobowych PTA podejmuje środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi Rozporządzenia, 
w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz 32 Rozporządzenia, zapewniające poufność, integralność i dostępność 
usług przetwarzania danych osobowych. 

10. Prawo do skargi 

W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i niniejszej Polityki prywatności 
są naruszane, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą  
w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

11. Wykorzystywanie plików cookies 

Podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez PTA gromadzone są informacje o użytkownikach 
za pośrednictwem plików "cookies". Zasady przetwarzania i ochrony danych w tym zakresie określone są w Polityce 
Cookies dostępnej na stronach: https://sklep.pta.edu.pl/content/2-ochrona-prywatnosci, https://www.pta.edu.pl/cookies, 
http://www.urania.edu.pl/zasoby/ochrona-prywatnosci.html. 

12. Usługi i aplikacje przetwarzające dane osobowe dostępne na stronach PTA 

12.1. PTA korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google Inc. („Google”). 
Na zlecenie PTA Google wykorzystuje te informacje do analizy Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej, 
sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej, raportów statystycznych oraz realizacji 
dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony internetowej. 
Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez 
Google z innymi danymi i nie umożliwi Państwa identyfikacji. 

PTA korzysta z Google Analytics w celu analizowania korzystania ze strony internetowej oraz jej regularnego 
usprawniania. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla 
Państwa jako użytkowników. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe przekazywane 
są do USA, Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-
US-Framework. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące Google: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, 
fax: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania dostępne są na stronach: https://policies.google.com/terms?hl=pl, 
informacje dotyczące ochrony danych osobowych: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. 
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12.2. PTA korzysta z Nazwa.pl, usługi hostingowej prowadzonej przez Nazwa.pl sp. z o.o., ul. Mieczysława 
Medweckiego 17, 31-870 Kraków („Nazwa”). Na zlecenie PTA Nazwa udostępnia serwer oraz gromadzi informacje 
do analizy Państwa sposobu korzystania ze stron internetowych, sporządzania raportów dotyczących aktywności na 
stronach internetowych, raportów statystycznych oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony 
internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę 
w trakcie odwiedzin stron PTA hostowanych na serwerze Nazwa.pl nie jest zestawiany z innymi danymi 
umożliwiającymi Państwa identyfikację. 
PTA korzysta z hostingu Nazwa.pl w celu utrzymywania witryn internetowych, baz danych, skrzynek poczty 
elektronicznej i innych hostingowych usług sieciowych. Dzięki temu mogą Państwo korzystać z naszych usług jako 
użytkownicy Internetu, a dzięki statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla 
Państwa jako użytkowników. Podstawę prawną dla korzystania z Nazwa.pl stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) 
Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące Nazwa: Nazwa.pl sp. z o.o., ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków. Warunki 
korzystania dostępne są na stronach: https://www.nazwa.pl/regulaminy/, informacje dotyczące ochrony danych 
osobowych: https://static.nazwa.pl/regulaminy/Pl_prywatnosci.pdf, https://www.nazwa.pl/rodo/. 

12.3. PTA korzysta z Metricool, usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Metricool Software SL 
(„Metricool Software”). Na zlecenie PTA Metricool Software wykorzystuje te informacje do analizy Państwa sposobu 
korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej, raportów 
statystycznych oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz 
właściciela strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Metricool nie jest 
zestawiany przez Metricool Software z innymi danymi i nie umożliwi Państwa identyfikacji. 

PTA korzysta z Metricool w celu analizowania korzystania ze strony internetowej oraz jej regularnego usprawniania. 
Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako 
użytkowników. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące Metricool: Metricool Software SL, Calle Téllez 12, Madrid (Hiszpania). Warunki korzystania 
dostępne są na stronie: https://metricool.com/legal-terms/. 

12.4. PTA korzysta z Oviond, usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Oviond LLC. Na zlecenie PTA 
Oviond LLC wykorzystuje te informacje do analizy Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej, 
sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej, raportów statystycznych oraz realizacji 
dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony internetowej. 
Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Oviond nie jest zestawiany przez Oviond LLC  
z innymi danymi i nie umożliwi Państwa identyfikacji. 
PTA korzysta z Oviond w celu analizowania korzystania ze strony internetowej oraz jej regularnego usprawniania. 
Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako 
użytkowników. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące Oviond: Oviond, 2035 Sunset Lake Rd, Suite B-2, Newark, Delaware 19702, Stany 
Zjednoczone. Warunki korzystania oraz informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są na stronie: 
https://www.oviond.com/legal/. 

12.5. PTA korzysta z platformy Slack, usługi wspierającej zarządzanie prowadzeniem projektów, oferowanej przez Slack 
Technologies Limited („Slack Technologies”). Na zlecenie PTA Slack Technologies udostępnia platformę do kontaktu 
pomiędzy członkami zespołu danego projektu, przydzielania zadań, raportowania, analiz statystycznych. 
PTA korzysta z platformy Slack w celu zarządzania prowadzonymi przez siebie projektami oraz ułatwienia 
komunikacji pomiędzy członkami zespołu. Przetwarzane są dane osobowe takie, jak dane kontaktowe (imię  
i nazwisko, e-mail), adres IP oraz ewentualne inne dane, jeśli użytkownik zdefiniuje je w opisie swojego profilu (np. 
numer telefonu). Slack jest też używany do prowadzenia telekonferencji audio i wideo. Dzięki usłudze Slack możemy 
efektywniej zarządzać projektami. Podstawę prawną dla korzystania z platformy Slack stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. 
a) lub f) Rozporządzenia. 
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Informacje dotyczące Slack Technologies: Slack Technologies Limited, 4th Floor, One Park Place Hatch Street 
Upper, Dublin 2, Irlandia. Warunki korzystania dostępne są na stronach: https://slack.com/intl/en-pl/terms-of-
service/user, informacje dotyczące ochrony danych osobowych: https://slack.com/intl/en-pl/privacy-policy. 

12.6. PTA korzysta z platformy Troop Messenger, usługi wspierającej zarządzanie prowadzeniem projektów, oferowanej 
przez Tvisha Systems Pvt Ltd. („Tvisha”). Na zlecenie PTA Tvisha udostępnia platformę do kontaktu pomiędzy 
członkami zespołu danego projektu, przydzielania zadań, raportowania, analiz statystycznych. 
PTA korzysta z platformy Troop Messenger w celu zarządzania prowadzonymi przez siebie projektami oraz 
ułatwienia komunikacji pomiędzy członkami zespołu. Przetwarzane są dane osobowe takie, jak dane kontaktowe 
(imię i nazwisko, e-mail), adres IP oraz ewentualne inne dane, jeśli użytkownik zdefiniuje je w opisie swojego profilu 
(np. numer telefonu). Troop Messenger jest też używany do prowadzenia telekonferencji audio i wideo. Dzięki 
usłudze Troop Messenger możemy efektywniej zarządzać projektami. Podstawę prawną dla korzystania z platformy 
Troop Messenger stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące Troop Messenger: Tvisha Systems Pvt Ltd., Plot Nos. 97&98, SS Arcade, Gutalla Begumpet, 
Kavuri Hills Phase III, Madhaour, Hyderabad 500 081, Telangana, Indie. Warunki korzystania dostępne są na 
stronach: https://www.troopmessenger.com/legal/policy, informacje dotyczące ochrony danych osobowych: 
https://www.troopmessenger.com/privacy-policy. 

12.7. PTA korzysta z platformy Eventee, usługi wspierającej prowadzenie konferencji i innych wydarzeń, oferowanej przez 
Touch Art s.r.o. („Touch Art”). Na zlecenie PTA Touch Art udostępnia platformę do prezentowania programu 
konferencji, kontaktu pomiędzy uczestnikami, raportowania, analiz statystycznych. Platforma ta działa w formie 
witryny internetowej ora aplikacji mobilnej. 
PTA korzysta z platformy Eventee w celu lepszego planowania i komunikacji z uczestnikami w trakcie prowadzonych 
przez siebie konferencji i wydarzeń. Przetwarzane są dane osobowe takie, jak dane kontaktowe (imię i nazwisko, e-
mail), adres IP oraz ewentualne inne dane, jeśli użytkownik zdefiniuje je w opisie swojego profilu (np. numer telefonu).  
Podstawę prawną dla korzystania z platformy Eventee stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące Touch Art: Touch Art s.r.o., Kubešova 2, 612 00 Brno, Czechy. Warunki korzystania i informacje 
dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są na stronie: https://eventee.co/en/legal. 

12.8. PTA korzysta z Freedcamp, usługi wspierającej zarządzanie prowadzeniem projektów, oferowanej przez Freedcamp, 
Inc. („Freedcamp Inc.”). Na zlecenie PTA Freedcamp Inc. udostępnia platformę do kontaktu pomiędzy członkami 
zespołu danego projektu, przydzielania zadań, raportowania, analiz statystycznych. 
PTA korzysta z Freedcamp w celu zarządzania prowadzonymi przez siebie projektami. Przetwarzane są dane 
osobowe takie, jak dane kontaktowe (imię i nazwisko, e-mail), adres IP oraz ewentualne inne dane, jeśli użytkownik 
zdefiniuje je w opisie swojego profilu (np. numer telefonu). Dzięki usłudze Freedcamp możemy efektywniej zarządzać 
projektami. Podstawę prawną dla korzystania z Freedcamp stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące Freedcamp Inc.: Freedcamp, Inc., 3066 Foothill Rd, Santa Barbara, CA 93105, USA. Warunki 
korzystania dostępne są na stronach: 
https://freedcamp.com/Freedcamp_LxR/Freedcamp_Devel_yOf/wiki/wiki_public/view/tGeab, informacje dotyczące 
ochrony danych osobowych: 
https://freedcamp.com/Freedcamp_LxR/Freedcamp_Devel_yOf/wiki/wiki_public/view/pAbab. 

12.9. PTA korzysta z Taskeo, usługi wspierającej zarządzanie prowadzeniem projektów, oferowanej przez Taimingu OÜ. 
(„Taimingu”). Na zlecenie PTA Taimingu udostępnia platformę do kontaktu pomiędzy członkami zespołu danego 
projektu, przydzielania zadań, raportowania, analiz statystycznych. 
PTA korzysta z Taskeo w celu zarządzania prowadzonymi przez siebie projektami. Przetwarzane są dane osobowe 
takie, jak dane kontaktowe (imię i nazwisko, e-mail), adres IP oraz ewentualne inne dane, jeśli użytkownik zdefiniuje 
je w opisie swojego profilu (np. numer telefonu). Dzięki usłudze Taskeo możemy efektywniej zarządzać projektami. 
Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące Taskeo: Taimingu OÜ, Sepapaja 6, Tallinn 15551, Estonia. Warunki korzystania dostępne są 
na stronach: https://taskeo.co/terms-of-service, informacje dotyczące ochrony danych osobowych: 
https://taskeo.co/privacy-policy. 
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12.10. PTA korzysta z Project.co, usługi wspierającej zarządzanie prowadzeniem projektów, oferowanej przez 4040 
Media Limited. („4040 Media”). Na zlecenie PTA 4040 Media udostępnia platformę do kontaktu pomiędzy członkami 
zespołu danego projektu, przydzielania zadań, raportowania, analiz statystycznych. 
PTA korzysta z Project.co w celu zarządzania prowadzonymi przez siebie projektami. Przetwarzane są dane takie, 
jak dane kontaktowe (imię i nazwisko, e-mail), adres IP oraz ewentualne inne dane, jeśli użytkownik zdefiniuje je  
w opisie swojego profilu (np. numer telefonu). Dzięki usłudze Project.co możemy efektywniej zarządzać projektami. 
Podstawę prawną dla korzystania z Project.co stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące 4040 Media: 4040 Media Limited, First Floor, 143-149 Bispham Road, Southport, PR9 7BL 
England, Wielka Brytania. Warunki korzystania dostępne są na stronach: https://www.project.co/terms/, informacje 
dotyczące ochrony danych osobowych: https://www.project.co/privacy-policy/. 

12.11. PTA korzysta z NiftyPM, usługi wspierającej zarządzanie prowadzeniem projektów, oferowanej przez Nifty.  
Na zlecenie PTA Nifty udostępnia platformę do kontaktu pomiędzy członkami zespołu danego projektu, przydzielania 
zadań, raportowania, analiz statystycznych. 
PTA korzysta z NiftyPM w celu zarządzania prowadzonymi przez siebie projektami. Przetwarzane są dane takie, jak 
dane kontaktowe (imię i nazwisko, e-mail), adres IP oraz ewentualne inne dane, jeśli użytkownik zdefiniuje je w opisie 
swojego profilu (np. numer telefonu). Dzięki usłudze NiftyPM możemy efektywniej zarządzać projektami. Podstawę 
prawną dla korzystania z NiftyPM stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące NiftyPM: Nifty, 315 W 36th St, New York, NY 10018, USA. Warunki korzystania dostępne są 
na stronach: https://niftypm.com/terms/, informacje dotyczące ochrony danych osobowych: 
https://niftypm.com/privacy/. 

12.12. PTA korzysta z SquidHub, usługi wspierającej zarządzanie prowadzeniem projektów, oferowanej przez SquidHub 
Aps. Na zlecenie PTA SquidHub Aps udostępnia platformę do kontaktu pomiędzy członkami zespołu danego 
projektu, przydzielania zadań, raportowania, analiz statystycznych. 
PTA korzysta z SquidHub w celu zarządzania prowadzonymi przez siebie projektami. Przetwarzane są dane takie 
jak dane kontaktowe (imię i nazwisko, e-mail), adres IP oraz ewentualne inne dane, jeśli użytkownik zdefiniuje je 
w opisie swojego profilu (np. numer telefonu). Dzięki usłudze SquidHub możemy efektywniej zarządzać projektami. 
Podstawę prawną dla korzystania z SquidHub stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące SquidHub: SquidHub Aps, Diplomvej 381, 2800 Kongens Lyngby, Dania. Warunki 
korzystania dostępne są na stronach: https://www.squidhub.com/terms, informacje dotyczące ochrony danych 
osobowych:  https://help.squidhub.com/Security. 

12.13. PTA korzysta z SuiteDash, usługi wspierającej zarządzanie prowadzeniem projektów, oferowanej przez Suitedash 
Services LLC. Na zlecenie PTA Suitedash Services LLC udostępnia platformę do kontaktu pomiędzy członkami 
zespołu danego projektu, przydzielania zadań, raportowania, analiz statystycznych. 
PTA korzysta z SuiteDash w celu zarządzania prowadzonymi przez siebie projektami. Przetwarzane są dane takie, 
jak dane kontaktowe (imię i nazwisko, e-mail), adres IP oraz ewentualne inne dane, jeśli użytkownik zdefiniuje je 
w opisie swojego profilu (np. numer telefonu). Dzięki usłudze SuiteDash możemy efektywniej zarządzać projektami. 
Podstawę prawną dla korzystania z SuiteDash stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące SuiteDash: Suitedash Services LLC, 3511 Silverside Rd, Ste. 105, Wilmington, DE, USA. 
Warunki korzystania dostępne są na stronach: https://suitedash.com/terms-of-service/, informacje dotyczące 
ochrony danych osobowych: https://suitedash.com/privacy-policy/, https://suitedash.com/gdpr-commitment/. 

12.14. PTA korzysta z Infinity, usługi wspierającej zarządzanie prowadzeniem projektów, oferowanej przez Infinity 
Innovations Inc. Na zlecenie PTA Infinity Innovations Inc. udostępnia platformę do kontaktu pomiędzy członkami 
zespołu danego projektu, przydzielania zadań, raportowania, analiz statystycznych. 
PTA korzysta z Infinity w celu zarządzania prowadzonymi przez siebie projektami. Przetwarzane są dane takie, jak 
dane kontaktowe (imię i nazwisko, e-mail), adres IP oraz ewentualne inne dane, jeśli użytkownik zdefiniuje je  
w opisie swojego profilu (np. numer telefonu). Dzięki usłudze Infinity możemy efektywniej zarządzać projektami. 
Podstawę prawną dla korzystania z Infinity stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) lub f) Rozporządzenia. 
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Informacje dotyczące Infinity: Infinity Innovations Inc., 2035 Sunset Lake Road, Newark, Delaware, USA. Warunki 
korzystania dostępne są na stronach: https://startinfinity.com/tos, informacje dotyczące ochrony danych 
osobowych: https://startinfinity.com/privacy-policy. 

12.15. PTA korzysta z Keep Solid Goals, usługi wspierającej zarządzanie prowadzeniem projektów, oferowanej przez 
KeepSolid Inc.. Na zlecenie PTA KeepSolid Inc. udostępnia platformę do kontaktu pomiędzy członkami zespołu 
danego projektu, przydzielania zadań, raportowania, analiz statystycznych. 
PTA korzysta z Keep Solid Goals w celu zarządzania prowadzonymi przez siebie projektami. Przetwarzane są 
dane takie, jak dane kontaktowe (imię i nazwisko, e-mail), adres IP oraz ewentualne inne dane, jeśli użytkownik 
zdefiniuje je w opisie swojego profilu (np. numer telefonu). Dzięki usłudze Keep Solid Goals możemy efektywniej 
zarządzać projektami. Podstawę prawną dla korzystania z Keep Solid Goals stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) lub f) 
Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące KeepSolid Inc.: KeepSolid, Inc., 347 Fifth Avenue, Suite 1402-419, New York, NY 10016, 
USA. Warunki korzystania dostępne są na stronach: https://www.keepsolid.com/eua, informacje dotyczące 
ochrony danych osobowych: https://www.keepsolid.com/privacy-policy. 

12.16. PTA korzysta z SocialBee, usługi wspierającej zarządzanie mediami społecznościowymi, oferowanej przez SC 
SocialBee Labs SRL („SC SocialBee Labs”). Na zlecenie PTA SC SocialBee Labs udostępnia interfejs 
komunikujący się ze stronami PTA w mediach społecznościowych w celu umieszczania w nich postów i innych 
materiałów, odpowiadania na wiadomości nadesłane przez użytkowników oraz sporządzania raportów dotyczących 
aktywności użytkowników, raportów statystycznych oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem 
stron w mediach społecznościowych i Internetu na rzecz właściciela strony w mediach społecznościowych. Dane 
statystyczne uzyskane z mediów społecznościowych są przetwarzane w sposób uniemożliwiający ich powiązanie 
z Państwa osobą. 
PTA korzysta z SocialBee w celu zarządzania prowadzonymi przez siebie stronami w mediach społecznościowych, 
udzielania odpowiedzi na wiadomości od użytkowników nadsyłane poprzez media społecznościowe oraz do analiz 
statystycznych. Dzięki temu możemy szybciej reagować na Państwa pytania, poprawiać naszą ofertę i uczynić ją 
bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. Podstawę prawną dla korzystania z SocialBee stanowi art. 
6 ust. 1 zd. 1 lit. b) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące SocialBee: SC SocialBee Labs SRL, Str Bucium 7-9 ap 10, Cluj Napoca, Cluj 400526, 
Rumunia. Warunki korzystania dostępne są na stronach: https://socialbee.io/terms-of-service/ informacje 
dotyczące ochrony danych osobowych: https://socialbee.io/privacy/. 

12.17. PTA korzysta z SocialBu, usługi wspierającej zarządzanie mediami społecznościowymi, oferowanej przez 
Glaxosoft LLC („Glaxosoft”). Na zlecenie Polskiego Towarzystwa Astronomicznego Glaxosoft udostępnia interfejs 
komunikujący się ze stronami Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w mediach społecznościowych w celu 
umieszczania w nich postów i innych materiałów, odpowiadania na wiadomości nadesłane przez użytkowników 
oraz sporządzania raportów dotyczących aktywności użytkowników, raportów statystycznych oraz realizacji 
dalszych usług związanych z wykorzystaniem stron w mediach społecznościowych i Internetu na rzecz właściciela 
strony w mediach społecznościowych. Dane statystyczne uzyskane z mediów społecznościowych są przetwarzane 
w sposób uniemożliwiający ich powiązanie z Państwa osobą. 
PTA korzysta z SocialBu w celu zarządzania prowadzonymi przez siebie stronami w mediach społecznościowych, 
udzielania odpowiedzi na wiadomości od użytkowników nadsyłane poprzez media społecznościowe oraz do analiz 
statystycznych. Dzięki temu możemy szybciej reagować na Państwa pytania, poprawiać naszą ofertę i uczynić ją 
bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. Podstawę prawną dla korzystania z SocialBu stanowi art. 6 
ust. 1 zd. 1 lit. b) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące SocialBu: Glaxosoft LLC, 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958 USA. Warunki 
korzystania dostępne są na stronach: https://socialbu.com/about/terms, informacje dotyczące ochrony danych 
osobowych: https://socialbu.com/about/privacy. 

12.18. PTA korzysta z Sociality, usługi wspierającej zarządzanie mediami społecznościowymi, oferowanej przez 
SOCIALITY.IO LIMITED („Sociality.io”). Na zlecenie PTA Sociality.io udostępnia interfejs komunikujący się  
ze stronami PTA w mediach społecznościowych w celu umieszczania w nich postów i innych materiałów, 
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odpowiadania na wiadomości nadesłane przez użytkowników oraz sporządzania raportów dotyczących aktywności 
użytkowników, raportów statystycznych oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem stron  
w mediach społecznościowych i Internetu na rzecz właściciela strony w mediach społecznościowych. Dane 
statystyczne uzyskane z mediów społecznościowych są przetwarzane w sposób uniemożliwiający ich powiązanie 
z Państwa osobą. 
PTA korzysta z Sociality w celu zarządzania prowadzonymi przez siebie stronami w mediach społecznościowych, 
udzielania odpowiedzi na wiadomości od użytkowników nadsyłane poprzez media społecznościowe oraz do analiz 
statystycznych. Dzięki temu możemy szybciej reagować na Państwa pytania, poprawiać naszą ofertę i uczynić ją 
bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. Podstawę prawną dla korzystania z Sociality stanowi art. 6 
ust. 1 zd. 1 lit. b) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące Sociality: SOCIALITY.IO LIMITED, 278 Langham Road, N15 3NP, London, Wielka Brytania. 
Warunki korzystania dostępne są na stronach: https://sociality.io/terms, informacje dotyczące ochrony danych 
osobowych: https://sociality.io/privacy. 

12.19. PTA korzysta z Social Aider, usługi wspierającej zarządzanie mediami społecznościowymi, oferowanej przez Social 
Aider („Social Aider”). Na zlecenie PTA Social Aider udostępnia interfejs komunikujący się ze stronami PTA  
w mediach społecznościowych w celu umieszczania w nich postów i innych materiałów, odpowiadania na 
wiadomości nadesłane przez użytkowników oraz sporządzania raportów dotyczących aktywności użytkowników, 
raportów statystycznych oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem stron w mediach 
społecznościowych i Internetu na rzecz właściciela strony w mediach społecznościowych. Dane statystyczne 
uzyskane z mediów społecznościowych są przetwarzane w sposób uniemożliwiający ich powiązanie z Państwa 
osobą. 
PTA korzysta z Social Aider w celu zarządzania prowadzonymi przez siebie stronami w mediach 
społecznościowych, udzielania odpowiedzi na wiadomości od użytkowników nadsyłane poprzez media 
społecznościowe oraz do analiz statystycznych. Dzięki temu możemy szybciej reagować na Państwa pytania, 
poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. Podstawę prawną dla 
korzystania z Social Aider stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące Social Aider: Social Aider, Office No 2, Ground Floor, The Great Eastern Galleria, Plot No 
20, Sector 4, Nerul (W), Navi Mumbai – 400706, Indie. Warunki korzystania dostępne są na stronach: 
https://www.socialaider.com/terms-conditions/ informacje dotyczące ochrony danych osobowych: 
https://www.socialaider.com/privacy/. 

12.20. PTA korzysta z PublBox, usługi wspierającej zarządzanie mediami społecznościowymi, oferowanej przez PublBox, 
Inc.(„ PublBox Inc.”). Na zlecenie PTA PublBox Inc. udostępnia interfejs komunikujący się ze stronami PTA  
w mediach społecznościowych w celu umieszczania w nich postów i innych materiałów, odpowiadania  
na wiadomości nadesłane przez użytkowników oraz sporządzania raportów dotyczących aktywności użytkowników, 
raportów statystycznych oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem stron w mediach 
społecznościowych i Internetu na rzecz właściciela strony w mediach społecznościowych. Dane statystyczne 
uzyskane z mediów społecznościowych są przetwarzane w sposób uniemożliwiający ich powiązanie z Państwa 
osobą. 
PTA korzysta z PublBox w celu zarządzania prowadzonymi przez siebie stronami w mediach społecznościowych, 
udzielania odpowiedzi na wiadomości od użytkowników nadsyłane poprzez media społecznościowe oraz do analiz 
statystycznych. Dzięki temu możemy szybciej reagować na Państwa pytania, poprawiać naszą ofertę i uczynić ją 
bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. Podstawę prawną dla korzystania z PublBox stanowi art. 6 
ust. 1 zd. 1 lit. b) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące PublBox Inc: PublBox Inc., 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, USA. Warunki 
korzystania i informacje dotyczące ochrony danych osobowych  dostępne są na stronie: 
https://app.publbox.com/main/profile/terms. 

12.21. PTA korzysta z Publer, usługi wspierającej zarządzanie mediami społecznościowymi, oferowanej przez Kalemi 
Code. Na zlecenie PTA Kalemi Code udostępnia interfejs komunikujący się ze stronami PTA w mediach 
społecznościowych w celu umieszczania w nich postów i innych materiałów, odpowiadania na wiadomości 
nadesłane przez użytkowników oraz sporządzania raportów dotyczących aktywności użytkowników, raportów 
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statystycznych oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem stron w mediach społecznościowych  
i Internetu na rzecz właściciela strony w mediach społecznościowych. Dane statystyczne uzyskane z mediów 
społecznościowych są przetwarzane w sposób uniemożliwiający ich powiązanie z Państwa osobą. 
PTA korzysta z Publer w celu zarządzania prowadzonymi przez siebie stronami w mediach społecznościowych, 
udzielania odpowiedzi na wiadomości od użytkowników nadsyłane poprzez media społecznościowe oraz do analiz 
statystycznych. Dzięki temu możemy szybciej reagować na Państwa pytania, poprawiać naszą ofertę i uczynić ją 
bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. Podstawę prawną dla korzystania z Publer stanowi art. 6 
ust. 1 zd. 1 lit. b) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące Publer: Kalemi Code, Rr. Sami Frasheri, Pallati 39. Kati 2. Apt 6, Tirana 1019, Albania. 
Warunki korzystania dostępne są na stronach: https://publer.io/terms, informacje dotyczące ochrony danych 
osobowych: https://publer.io/privacy. 

12.22. PTA korzysta z Tribe, usługi wspierającej prowadzenie forum dyskusyjnego, oferowanej przez Tribe Technologies 
Inc. („Tribe Technologies”). Na zlecenie PTA Tribe Technologies udostępnia platformę do obsługi forum 
dyskusyjnego i grup dyskusyjnych, a także zbiera informacje niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa 
użytkownikom forum (zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem na konto użytkownika prze osoby trzecie) 
oraz do analizy Państwa sposobu korzystania z forum, sporządzania raportów dotyczących aktywności na forum, 
raportów statystycznych oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem forum i Internetu na rzecz 
właściciela strony internetowej. 
PTA korzysta z Tribe w celu udostępniania społecznościom związanym z prowadzonymi projektami platformy 
(forum, grupy dyskusyjnej) do dyskusji i komunikacji. Przy użytkowaniu platformy przetwarzane są dane takie jak 
imię i nazwisko, login, e-mail (o ile zostały podane przez użytkownika) oraz adres IP. Dodatkowo, dzięki 
analizowaniu statystyk korzystania z forum możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla 
Państwa jako użytkowników. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a), 
d) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące Tribe Technologies: Tribe Technologies, Inc., Attn: Tribe Copyright Agent, 22 Wellesley 
Street East, Toronto, ON M2M 0G4, Kanada. Warunki korzystania dostępne są na stronach: https://tribe.so/terms-
of-service, informacje dotyczące ochrony danych osobowych: https://tribe.so/privacy-policy. 

12.23. PTA korzysta z FastComments, usługi wspierającej prowadzenie forum dyskusyjnego, oferowanej przez 
WinrickLabs LLC („WinrickLabs”). Na zlecenie PTA WinRockLabs udostępnia platformę do obsługi forum 
dyskusyjnego i grup dyskusyjnych, a także zbiera informacje niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa 
użytkownikom forum (zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem na konto użytkownika prze osoby trzecie) 
oraz do analizy Państwa sposobu korzystania z forum, sporządzania raportów dotyczących aktywności na forum, 
raportów statystycznych oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem forum i Internetu na rzecz 
właściciela strony internetowej. 
PTA korzysta z FastComments w celu udostępniania społecznościom związanym z prowadzonymi projektami 
platformy (forum, grupy dyskusyjnej) do dyskusji i komunikacji. Przy użytkowaniu platformy przetwarzane są dane 
takie jak imię i nazwisko, login, e-mail (o ile zostały podane przez użytkownika) oraz adres IP. Dodatkowo, dzięki 
analizowaniu statystyk korzystania z forum możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla 
Państwa jako użytkowników. Podstawę prawną dla korzystania z FastComments stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a), 
d) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące FastComments: WinrickLabs LLC, 201 Marshall Street, Unit 101, Redwoodd City, CA 94063, 
Stany Zjednoczone. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych: https://fastcomments.com/privacy-policy. 

12.24. PTA korzysta z PeerBoard, usługi wspierającej prowadzenie forum dyskusyjnego, oferowanej przez Circles 
Collective Inc. („Circles Collective”). Na zlecenie PTA Circles Collective udostępnia platformę do obsługi forum 
dyskusyjnego i grup dyskusyjnych, a także zbiera informacje niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa 
użytkownikom forum (zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem na konto użytkownika prze osoby trzecie) 
oraz do analizy Państwa sposobu korzystania z forum, sporządzania raportów dotyczących aktywności na forum, 
raportów statystycznych oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem forum i Internetu na rzecz 
właściciela strony internetowej. 
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PTA korzysta z PeerBoard w celu udostępniania społecznościom związanym z prowadzonymi projektami platformy 
(forum, grupy dyskusyjnej) do dyskusji i komunikacji. Przy użytkowaniu platformy przetwarzane są dane takie jak 
imię i nazwisko, login, e-mail (o ile zostały podane przez użytkownika) oraz adres IP. Dodatkowo, dzięki 
analizowaniu statystyk korzystania z forum możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla 
Państwa jako użytkowników. Podstawę prawną dla korzystania z PeerBoard stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a), d) lub 
f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące Circles Collective: Circles Collective Inc., 111 West 7th Street H13, Los Angeles, CA 90014, 
USA. Warunki korzystania dostępne są na stronach: https://tribe.so/terms-of-service, informacje dotyczące ochrony 
danych osobowych: https://community.peerboard.com/post/1284590021. 

12.25. PTA korzysta z MailChimp, usługi wspierającej zarządzanie listami e-mailowymi, oferowanej przez The Rocket 
Science Group LLC („Rocket Science Group”). Na zlecenie PTA Rocket Science Group prowadzi wysyłkę 
newsletterów na adresy e-mailowe, a także sporządza raporty statystyczne skuteczności ich dostarczania oraz 
obsługuje zapisywanie/wypisywanie się z newsletterów przez adresatów.  
PTA korzysta z MailChimp w celu rozsyłania newsletterów do osób, które zapisały się na listy e-mailowe związane 
z prowadzonymi przez PTA projektami. Przetwarzane są dane takie jak dane kontaktowe (imię i nazwisko – o ile 
zostało podane przez użytkownika, e-mail). W każdej chwili można z danego newslettera się wypisać. Dzięki 
możemy przesyłać przydatne informacje do wszystkich osób zainteresowanych danym projektem lub w nim 
uczestniczących, a dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej 
interesującą dla Państwa jako użytkowników. Podstawę prawną dla korzystania z MailChimp stanowi art. 6 ust. 1 
zd. 1 lit. a), b) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące Rocket Science Group: The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 
5000, Atlanta, Georgia 30308 USA. Warunki korzystania dostępne są na stronach: https://mailchimp.com/legal/, 
https://mailchimp.com/legal/additional-terms/, informacje dotyczące ochrony danych osobowych: 
https://mailchimp.com/legal/privacy/. 

12.26. PTA korzysta z SendFox, usługi wspierającej zarządzanie listami e-mailowymi, oferowanej przez Sumo Group Inc. 
(„Sumo Group”). Na zlecenie PTA Sumo Group prowadzi wysyłkę newsletterów na adresy e-mailowe, a także 
sporządza raporty statystyczne skuteczności ich dostarczania oraz obsługuje zapisywanie/wypisywanie się  
z newsletterów przez adresatów.  
PTA korzysta z SendFox w celu rozsyłania newsletterów do osób, które zapisały się na listy e-mailowe związane  
z prowadzonymi przez PTA projektami. Przetwarzane są dane takie jak dane kontaktowe (imię i nazwisko – o ile 
zostało podane przez użytkownika, e-mail). W każdej chwili można z danego newslettera się wypisać. Dzięki 
możemy przesyłać przydatne informacje do wszystkich osób zainteresowanych danym projektem lub w nim 
uczestniczących, a dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej 
interesującą dla Państwa jako użytkowników. Podstawę prawną dla korzystania z SendFox stanowi art. 6 ust. 1 zd. 
1 lit. a), b) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące Sumo Group: Sumo Group Inc., 1305 E. 6th St #3, Austin, TX 78702, USA. Warunki 
korzystania dostępne są na stronach: https://sendfox.com/tos, informacje dotyczące ochrony danych osobowych:  
https://sendfox.com/privacy. 

12.27. PTA korzysta z MailPoet, usługi wspierającej zarządzanie listami e-mailowymi, oferowanej przez Wysija SARL 
(„Wysija”). Na zlecenie PTA Wysija prowadzi wysyłkę newsletterów na adresy e-mailowe, a także sporządza raporty 
statystyczne skuteczności ich dostarczania oraz obsługuje zapisywanie/wypisywanie się z newsletterów przez 
adresatów.  
PTA korzysta z MailPoet w celu rozsyłania newsletterów do osób, które zapisały się na listy e-mailowe związane  
z prowadzonymi przez PTA projektami. Przetwarzane są dane takie jak dane kontaktowe (imię i nazwisko – o ile 
zostało podane przez użytkownika, e-mail). W każdej chwili można z danego newslettera się wypisać. Dzięki 
możemy przesyłać przydatne informacje do wszystkich osób zainteresowanych danym projektem lub w nim 
uczestniczących, a dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej 
interesującą dla Państwa jako użytkowników. Podstawę prawną dla korzystania z MailPoet stanowi art. 6 ust. 1 zd. 
1 lit. a), b) lub f) Rozporządzenia. 
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Informacje dotyczące MailPoet: Wysija SARL, 6 rue Dieudé, 13006, Marseille, Francja. Warunki korzystania  
i ochrony danych osobowych dostępne są na stronach: https://www.mailpoet.com/terms-and-conditions/, 
https://www.mailpoet.com/privacy-notice/, https://kb.mailpoet.com/article/246-guide-to-conform-to-gdpr. 

12.28. PTA korzysta z Follow.it, usługi wspierającej zarządzanie listami e-mailowymi, oferowanej przez Inisev Ltd. 
(„Inisev”). Na zlecenie PTA Inisev prowadzi wysyłkę newsletterów na adresy e-mailowe, a także sporządza raporty 
statystyczne skuteczności ich dostarczania oraz obsługuje zapisywanie/wypisywanie się z newsletterów przez 
adresatów.  
PTA korzysta z Follow.it w celu rozsyłania newsletterów do osób, które zapisały się na listy e-mailowe związane  
z prowadzonymi przez PTA projektami. Przetwarzane są dane takie jak dane kontaktowe (imię i nazwisko – o ile 
zostało podane przez użytkownika, e-mail). W każdej chwili można z danego newslettera się wypisać. Dzięki 
możemy przesyłać przydatne informacje do wszystkich osób zainteresowanych danym projektem lub w nim 
uczestniczących, a dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej 
interesującą dla Państwa jako użytkowników. Podstawę prawną dla korzystania z Follow.it stanowi art. 6 ust. 1 zd. 
1 lit. a), b) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące Follow.it: Inisev Ltd., 93 Mill Street, Qormi QRM 3100, Malta. Warunki korzystania  
i ochrony danych osobowych dostępne są na stronach: https://follow.it/info/terms, 
https://follow.it/info/privacy. 

12.29. PTA korzysta z Viral Loops, usługi wspierającej prowadzenie konkursów, kampanii typu giveaway, landing pages i 
zarządzanie listami e-mailowymi, oferowanej przez Viral Loops Limited, („Viral Loops Ltd.”). Na zlecenie PTA Viral 
Loops Ltd. Prowadzi bazę obsługującą konkursy i inne podobne działania, w tym wysyłkę newsletterów na adresy 
e-mailowe, a także sporządza raporty statystyczne skuteczności ich dostarczania oraz obsługuje 
zapisywanie/wypisywanie się z newsletterów przez adresatów.  
PTA korzysta z Viral Loops w celu prowadzenia konkursów i rozsyłania newsletterów do osób, które zapisały się 
na listy e-mailowe związane z prowadzonymi przez PTA projektami. Przetwarzane są dane takie jak dane 
kontaktowe (imię i nazwisko – o ile zostało podane przez użytkownika, e-mail). W każdej chwili można z danego 
newslettera się wypisać. Dzięki możemy przesyłać przydatne informacje do wszystkich osób zainteresowanych 
danym projektem lub w nim uczestniczących, a dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i 
uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. Podstawę prawną dla korzystania z Viral Loops 
stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a), b) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące Viral Loops Ltd.: Viral Loops Limited, 21 Aylmer Parade Aylmer Road, Londyn, Wielka 
Brytania. Warunki korzystania i ochrony danych osobowych dostępne są na stronach: https://viral-
loops.com/terms , https://viral-loops.com/privacy. 

12.30. PTA korzysta z Paldesk, usługi wspierającej komunikację z klientami sklepów internetowych i użytkownikami stron 
internetowych, oferowanej przez Paldesk Inc. („Paldesk Inc.”). Na zlecenie PTA Paldesk Inc. udostępnia platformę 
Paldesk oraz zbiera informacje do analizy Państwa sposobu korzystania ze sklepu lub strony internetowej, 
sporządzania raportów dotyczących aktywności w sklepie lub na stronie internetowej, raportów statystycznych oraz 
realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony 
internetowej. Analizy statystyczne prowadzone są w formie uniemożliwiającą Państwa identyfikację. 
PTA  korzysta z Paldesk w celu udzielania odpowiedzi na otrzymywane od użytkowników pytania i korespondencję. 
Paldesk stanowi nakładkę na kanały komunikacji (takie jak skrzynka e-mailowa, skrzynki w mediach 
społecznościowych, komunikatory). W związku tym przy jego pomocy przetwarzane są dane wpływające danym 
kanałem komunikacji. Na przykład jeśli użytkownik skontaktuje się poprzez pocztę elektroniczną e-mail, to 
przetwarzane są dane podane w takiej korespondencji (np. imię i nazwisko, e-mail). Dane są przetwarzane w celu 
udzielenia odpowiedzi lub wykonania zamówienia. Z kolei dzięki danych statystycznym możemy poprawiać naszą 
ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. Podstawę prawną dla korzystania z Google 
Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a), b) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące Paldesk Inc.: Paldesk Inc, 387 Park Avenue South, 5th Floor, 10016, New York, USA. 
Warunki korzystania dostępne są na stronach: https://www.paldesk.com/terms-of-use/, informacje dotyczące 
ochrony danych osobowych: https://www.paldesk.com/privacy-policy/, https://www.paldesk.com/gdpr/. 
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12.31. PTA korzysta z Helpwise, usługi wspierającej komunikację z klientami sklepów internetowych i użytkownikami stron 
internetowych, oferowanej przez SaaS Labs, Inc („SaaS Labs”). Na zlecenie PTA SaaS Labs udostępnia platformę 
Helpwise oraz zbiera informacje do analizy Państwa sposobu korzystania ze sklepu lub strony internetowej, 
sporządzania raportów dotyczących aktywności w sklepie lub na stronie internetowej, raportów statystycznych oraz 
realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony 
internetowej. Analizy statystyczne prowadzone są w formie uniemożliwiającą Państwa identyfikację. 
PTA korzysta z Helpwise w celu udzielania odpowiedzi na otrzymywane od użytkowników pytania i korespondencję. 
Helpwise stanowi nakładkę na kanały komunikacji (takie jak skrzynka e-mailowa, skrzynki w mediach 
społecznościowych, komunikatory). W związku tym przy jego pomocy przetwarzane są dane wpływające danym 
kanałem komunikacji. Na przykład jeśli użytkownik skontaktuje się poprzez pocztę elektroniczną e-mail,  
to przetwarzane są dane podane w takiej korespondencji (np. imię i nazwisko, e-mail). Dane są przetwarzane  
w celu udzielenia odpowiedzi lub wykonania zamówienia. Z kolei dzięki danych statystycznym możemy poprawiać 
naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. Podstawę prawną dla korzystania 
z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a), b) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące SaaS Labs: SaaS Labs, Inc, 2035 Sunset lake road, Suite B-2 Newark DE, 19702, USA. 
Warunki korzystania dostępne są na stronach: https://helpwise.io/terms, informacje dotyczące ochrony danych 
osobowych: https://helpwise.io/privacy, https://helpwise.io/gdpr. 

12.32. PTA korzysta z Abhisi, usługi wspierającej komunikację z klientami sklepów internetowych i użytkownikami stron 
internetowych, oferowanej przez Techovarya Solutions Pvt. Ltd. („Techovarya”). Na zlecenie PTA Techovarya 
udostępnia platformę Helpwise oraz zbiera informacje do analizy Państwa sposobu korzystania ze sklepu lub strony 
internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności w sklepie lub na stronie internetowej, raportów 
statystycznych oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz 
właściciela strony internetowej. Analizy statystyczne prowadzone są w formie uniemożliwiającą Państwa 
identyfikację. 
PTA korzysta z Abhisi w celu udzielania odpowiedzi na otrzymywane od użytkowników pytania i korespondencję. 
Abhisi stanowi nakładkę na kanały komunikacji (takie jak skrzynka e-mailowa, skrzynki w mediach 
społecznościowych, komunikatory). W związku tym przy jego pomocy przetwarzane są dane wpływające danym 
kanałem komunikacji. Na przykład jeśli użytkownik skontaktuje się poprzez pocztę elektroniczną e-mail,  
to przetwarzane są dane podane w takiej korespondencji (np. imię i nazwisko, e-mail). Dane są przetwarzane  
w celu udzielenia odpowiedzi lub wykonania zamówienia. Z kolei dzięki danych statystycznym możemy poprawiać 
naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. Podstawę prawną dla korzystania 
z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a), b) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące Techovarya: Techovarya Solutions Pvt. Ltd., 306/307, Madhav Complex, R.C. Dutt Road, 
Vadodara, Gujarat, India - 390007, Indie. Warunki korzystania dostępne są na stronach: 
https://www.abhisi.com/TermsAndConditions.html, informacje dotyczące ochrony danych osobowych: 
https://www.abhisi.com/PrivacyPolicy.html, https://www.abhisi.com/gdpr.html. 

12.33. PTA korzysta z Continually, usługi wspierającej komunikację z klientami sklepów internetowych i użytkownikami 
stron internetowych, oferowanej przez S Continually Ltd. Na zlecenie PTA Continually Ltd udostępnia platformę 
Continually oraz zbiera informacje do analizy Państwa sposobu korzystania ze sklepu lub strony internetowej, 
sporządzania raportów dotyczących aktywności w sklepie lub na stronie internetowej, raportów statystycznych oraz 
realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony 
internetowej. Analizy statystyczne prowadzone są w formie uniemożliwiającą Państwa identyfikację. 
PTA korzysta z Continually w celu udzielania odpowiedzi na otrzymywane od użytkowników pytania  
i korespondencję. Continually stanowi nakładkę na kanały komunikacji (takie jak skrzynka e-mailowa, skrzynki  
w mediach społecznościowych, komunikatory). W związku tym przy jego pomocy przetwarzane są dane 
wpływające danym kanałem komunikacji. Na przykład jeśli użytkownik skontaktuje się poprzez pocztę elektroniczną 
e-mail, to przetwarzane są dane podane w takiej korespondencji (np. imię i nazwisko, e-mail). Dane są 
przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi lub wykonania zamówienia. Z kolei dzięki danych statystycznym 
możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. Podstawę 
prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a), b) lub f) Rozporządzenia. 
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Informacje dotyczące Continually Ltd: Continually Ltd, 152 Malone Road, Belfast, United Kingdom, BT9 5LJ. 
Warunki korzystania dostępne są na stronach: https://continual.ly/about/terms/, informacje dotyczące ochrony 
danych osobowych: https://continual.ly/about/privacy/. 

12.34. PTA korzysta z Malcolm, usługi wspierającej komunikację z klientami sklepów internetowych i użytkownikami stron 
internetowych, oferowanej przez S Acknowledgment Limited. Na zlecenie PTA Acknowledgment Limited 
udostępnia platformę Malcolm oraz zbiera informacje do analizy Państwa sposobu korzystania ze sklepu lub strony 
internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności w sklepie lub na stronie internetowej, raportów 
statystycznych oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz 
właściciela strony internetowej. Analizy statystyczne prowadzone są w formie uniemożliwiającą Państwa 
identyfikację. 
PTA korzysta z Malcolm w celu udzielania odpowiedzi na otrzymywane od użytkowników pytania i korespondencję. 
Malcolm stanowi nakładkę na kanały komunikacji (takie jak skrzynka e-mailowa, skrzynki w mediach 
społecznościowych, komunikatory). W związku tym przy jego pomocy przetwarzane są dane wpływające danym 
kanałem komunikacji. Na przykład jeśli użytkownik skontaktuje się poprzez pocztę elektroniczną e-mail, to 
przetwarzane są dane podane w takiej korespondencji (np. imię i nazwisko, e-mail). Dane są przetwarzane w celu 
udzielenia odpowiedzi lub wykonania zamówienia. Z kolei dzięki danych statystycznym możemy poprawiać naszą 
ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. Podstawę prawną dla korzystania z Google 
Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a), b) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące Acknowledgment Limited: Acknowledgment Limited, 64 Southwark Bridge Road, London, 
England, SE1 0AS. Warunki korzystania dostępne są na stronach: https://malcolm.app/terms, informacje dotyczące 
ochrony danych osobowych https:/malcolm.app/privacy. 

12.35. PTA korzysta z LiveAgent, usługi wspierającej komunikację z klientami sklepów internetowych i użytkownikami 
stron internetowych, oferowanej przez Quality Unit, s. r. o. („Quality Unit”). Na zlecenie PTA Quality Unit udostępnia 
platformę LiveAgent oraz zbiera informacje do analizy Państwa sposobu korzystania ze sklepu lub strony 
internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności w sklepie lub na stronie internetowej, raportów 
statystycznych oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz 
właściciela strony internetowej. Analizy statystyczne prowadzone są w formie uniemożliwiającą Państwa 
identyfikację. 
PTA korzysta z LiveAgent w celu udzielania odpowiedzi na otrzymywane od użytkowników pytania  
i korespondencję. LiveAgent stanowi nakładkę na kanały komunikacji (takie jak skrzynka e-mailowa, skrzynki  
w mediach społecznościowych, komunikatory). W związku tym przy jego pomocy przetwarzane są dane 
wpływające danym kanałem komunikacji. Na przykład jeśli użytkownik skontaktuje się poprzez pocztę elektroniczną 
e-mail, to przetwarzane są dane podane w takiej korespondencji (np. imię i nazwisko, e-mail). Dane są 
przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi lub wykonania zamówienia. Z kolei dzięki danych statystycznym 
możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. Podstawę 
prawną dla korzystania z LiveAgent stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a), b) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące LiveAgent: Quality Unit, s. r. o., Vajnorska, 100/A83104, Bratislava, Słowacja. Warunki 
korzystania dostępne są na stronach: https://www.liveagent.com/terms-and-conditions/, informacje dotyczące 
ochrony danych osobowych: https://www.liveagent.com/privacy-policy/, https://www.qualityunit.com/privacy-
policy/. 

12.36. PTA korzysta z Re:plain, usługi wspierającej komunikację z klientami sklepów internetowych i użytkownikami stron 
internetowych, oferowanej przez CETIS LLC, s. r. o. („CETIS”). Na zlecenie PTA CETIS udostępnia platformę 
Re:plain oraz zbiera informacje do analizy Państwa sposobu korzystania ze sklepu lub strony internetowej, 
sporządzania raportów dotyczących aktywności w sklepie lub na stronie internetowej, raportów statystycznych oraz 
realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony 
internetowej. Analizy statystyczne prowadzone są w formie uniemożliwiającą Państwa identyfikację. 
PTA korzysta z Re:plain w celu udzielania odpowiedzi na otrzymywane od użytkowników pytania i korespondencję. 
Re:plain stanowi nakładkę na kanały komunikacji (takie jak skrzynka e-mailowa, skrzynki w mediach 
społecznościowych, komunikatory). W związku tym przy jego pomocy przetwarzane są dane wpływające danym 
kanałem komunikacji. Na przykład jeśli użytkownik skontaktuje się poprzez pocztę elektroniczną e-mail, to 
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przetwarzane są dane podane w takiej korespondencji (np. imię i nazwisko, e-mail). Dane są przetwarzane w celu 
udzielenia odpowiedzi lub wykonania zamówienia. Z kolei dzięki danych statystycznym możemy poprawiać naszą 
ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. Podstawę prawną dla korzystania  
z Re:plain stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a), b) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące CETIS: CETIS LLC, passage Berezovoy Roshchi, b. 12, floor 2, of. III, room 8, 125252, 
Moscow. Warunki korzystania i informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są na stronach: 
https://replain.cc/terms-and-policies.  

12.37. PTA korzysta z Botstar, usługi wspierającej udzielanie odpowiedzi użytkownikom stron internetowych i mediów 
społecznościowych (tzw. chatbot), oferowanej przez Wistbit PTE LTE („Wistbit”). Na zlecenie PTA Wistbit 
przekazuje automatyczne odpowiedzi na pytania zadawane wskazanymi kanałami komunikacji oraz wykorzystuje 
informacje do analizy Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących 
aktywności na stronie internetowej, raportów statystycznych oraz realizacji dalszych usług związanych  
z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony internetowej.  
PTA korzysta z Botstar w celu przyspieszenia udzielania odpowiedzi użytkownikom na pytania związane  
z prowadzonymi projektami. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej 
interesującą dla Państwa jako użytkowników. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 
ust. 1 zd. 1 lit. f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące Botstar: Wistbit PTE LTE d/b/a BotStar, 68 Circular Road, #02-01, Singapore 049422. 
Warunki korzystania dostępne są na stronach: https://botstar.com/terms-of-service/, informacje dotyczące ochrony 
danych osobowych: https://botstar.com/privacy-policy/. 

12.38. PTA korzysta z Odus, usługi wspierającej udzielanie odpowiedzi użytkownikom stron internetowych i mediów 
społecznościowych (tzw. chatbot), oferowanej przez Odus Inc. („Odus Inc”). Na zlecenie PTA Odus Inc przekazuje 
automatyczne odpowiedzi na pytania zadawane wskazanymi kanałami komunikacji oraz wykorzystuje informacje 
do analizy Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności 
na stronie internetowej, raportów statystycznych oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem 
strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony internetowej.  
PTA korzysta z Odus w celu przyspieszenia udzielania odpowiedzi użytkownikom na pytania związane  
z prowadzonymi projektami. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej 
interesującą dla Państwa jako użytkowników. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 
ust. 1 zd. 1 lit. f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące Odus: Odus Inc., d/b/a Odus, 660 Hansen Way, Palo Alto, CA, US, 94304, USA. Warunki 
korzystania dostępne są na stronach: https://odus.ai/terms, informacje dotyczące ochrony danych osobowych: 
https://odus.ai/privacy, https://odus.ai/eupolicy. 

12.39. PTA korzysta z Zoom, usługi umożliwiającej prowadzenie telekonferencji, webinariów i rozmów online, oferowanej 
przez Zoom Video Communications, Inc. („Zoom Video Communications”). Na zlecenie PTA Zoom Video 
Communications przeprowadza odpowiednie połączenia audio lub wideo pomiędzy uczestnikami telekonferencji  
i innych form komunikacji online, a także umożliwia zapis takiego połączenia oraz zbiera dane do analiz 
statystycznych na rzecz zleceniodawcy.  
PTA korzysta z Zoom w celu zarządzania prowadzonymi przez siebie projektami, organizowania telekonferencji, 
webinariów, rozmów online, zdalnych zajęć i innych podobnych form zdalnego kontaktu z wykorzystanie audio lub 
wideo. W uzasadnionych przypadkach również nagrywa takie spotkania. Podstawę prawną dla korzystania z Zoom 
stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a), b) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące Zoom Video Communications: Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Blvd, Suite 
600, San Jose, CA 95113, USA. Warunki korzystania dostępne są na stronach: https://zoom.us/terms, informacje 
dotyczące ochrony danych osobowych: https://zoom.us/privacy. 

12.40. PTA korzysta z LiveWebinar, usługi umożliwiającej prowadzenie telekonferencji, webinariów i rozmów online, 
oferowanej przez RTCLab Sp. z o.o. („RTCLab”). Na zlecenie PTA RTCLab przeprowadza odpowiednie połączenia 
audio lub wideo pomiędzy uczestnikami telekonferencji i innych form komunikacji online, a także umożliwia zapis 
takiego połączenia oraz zbiera dane do analiz statystycznych na rzecz zleceniodawcy. 
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PTA korzysta z LiveWebinar w celu zarządzania prowadzonymi przez siebie projektami, organizowania 
telekonferencji, webinariów, rozmów online, zdalnych zajęć i innych podobnych form zdalnego kontaktu  
z wykorzystanie audio lub wideo. W uzasadnionych przypadkach również nagrywa takie spotkania. Podstawę 
prawną dla korzystania z LiveWebinar stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a), b) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące RTCLab: RTCLab Sp. z o.o., al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk, Polska. Warunki 
korzystania dostępne są na stronach: https://www.livewebinar.com/legal, informacje dotyczące ochrony danych 
osobowych: https://www.livewebinar.com/legal/privacy, https://www.livewebinar.com/legal/gdpr. 

12.41. PTA korzysta z BeLive, usługi wspierającej prowadzenie transmisji online, telekonferencji, webinariów i rozmów 
online, oferowanej przez BeLive Studios Ltd. („BeLive Studios”). Na zlecenie PTA BeLive Studios przeprowadza 
odpowiednie połączenia audio lub wideo dla użytkowników mediów społecznościowych lub pomiędzy uczestnikami 
telekonferencji i innych form komunikacji online, a także umożliwia zapis takiego połączenia oraz zbiera dane  
do analiz statystycznych na rzecz zleceniodawcy. 
PTA korzysta z BeLive w celu zarządzania prowadzonymi przez siebie projektami, organizowania transmisji online, 
telekonferencji, webinariów, rozmów online, zdalnych zajęć i innych podobnych form zdalnego kontaktu  
z wykorzystanie audio lub wideo. W uzasadnionych przypadkach również nagrywa takie spotkania. Podstawę 
prawną dla korzystania z BeLive stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a), b) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące BeLive Studios: BeLive Studios Ltd., 7 Kadish Luz St, HAIFA, Israel 3215904. Warunki 
korzystania dostępne są na stronach: https://belive.tv/tos informacje dotyczące ochrony danych osobowych: 
https://belive.tv/privacy. 

12.42. PTA korzysta z Onestream Live, usługi wspierającej prowadzenie transmisji online, telekonferencji, webinariów  
i rozmów online, oferowanej przez OneStream. Na zlecenie PTA OneStream przeprowadza odpowiednie 
połączenia audio lub wideo dla użytkowników mediów społecznościowych lub pomiędzy uczestnikami 
telekonferencji i innych form komunikacji online, a także umożliwia zapis takiego połączenia oraz zbiera dane  
do analiz statystycznych na rzecz zleceniodawcy. 
PTA korzysta z Onestream Live w celu zarządzania prowadzonymi przez siebie projektami, organizowania 
transmisji online, telekonferencji, webinariów, rozmów online, zdalnych zajęć i innych podobnych form zdalnego 
kontaktu z wykorzystanie audio lub wideo. W uzasadnionych przypadkach również nagrywa takie spotkania. 
Podstawę prawną dla korzystania z Onestream Live stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a), b) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące OneStream: OneStream, Tapiola Center Tower, Tapiontori 1, 02100, Espoo, Finlandia. 
Warunki korzystania dostępne są na stronach: https://onestream.live/tos.html, informacje dotyczące ochrony 
danych osobowych: https://onestream.live/privacy.html. 

12.43. PTA korzysta z HeySummit, usługi wspierającej prowadzenie konferencji online, telekonferencji, webinariów, 
rozmów online, oferowanej przez Hey Summit Ltd. („Hey Summit Hey Summit Ltd”). Na zlecenie PTA Hey Summit 
Ltd. udostępnia platformę, na które gromadzi informacje niezbędne do uczestniczenia w tego typu wydarzeniach  
i prezentowania podczas nich treści, a także analizuje sposób korzystania wydarzenia, sporządza raportów 
dotyczące aktywności na w wydarzeniu, raporty statystyczne oraz realizacji dalszych usług związanych  
z wykorzystaniem wydarzenia i Internetu na rzecz zleceniodawcy.  
PTA korzysta z HeySummit w celu zarządzania prowadzonymi przez siebie projektami, organizowania konferencji 
i spotkań online. Dzięki temu możemy sprawniej prowadzić tego typu wydarzenia, dla większej Państwa  satysfakcji 
z udziału w nich. Podstawę prawną dla korzystania z HeySummit stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a), b) lub f) 
Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące HeySummit: Hey Summit Ltd, 71–75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, 
Wielka Brytania. Warunki korzystania dostępne są na stronach: https://heysummit.com/legal/terms/, informacje 
dotyczące ochrony danych osobowych: https://heysummit.com/legal/privacy/, https://heysummit.com/legal/gdpr/. 

12.44. PTA korzysta z Hopin, usługi wspierającej prowadzenie konferencji online, telekonferencji, webinariów, rozmów 
online, oferowanej przez Hopin. („Hopin”). Na zlecenie PTA Hopin udostępnia platformę, na które gromadzi 
informacje niezbędne do uczestniczenia w tego typu wydarzeniach i prezentowania podczas nich treści, a także 
analizuje sposób korzystania wydarzenia, sporządza raportów dotyczące aktywności na w wydarzeniu, raporty 
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statystyczne oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem wydarzenia i Internetu na rzecz 
zleceniodawcy. 
PTA korzysta z Hopin w celu zarządzania prowadzonymi przez siebie projektami, organizowania konferencji  
i spotkań online. Dzięki temu możemy sprawniej prowadzić tego typu wydarzenia, dla większej Państwa  satysfakcji 
z udziału w nich. Podstawę prawną dla korzystania z Hopin stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a), b) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące Hopin: Hopin, London, Wielka Brytania. Warunki korzystania dostępne są na stronach: 
https://hopin.to/terms, informacje dotyczące ochrony danych osobowych: https://hopin.to/privacy. 

12.45. PTA korzysta z Vidthere, usługi wspierającej prowadzenie konferencji online, telekonferencji, webinariów, rozmów 
online, oferowanej przez Saasuma Inc. Na zlecenie PTA Saasuma Inc udostępnia platformę, na które gromadzi 
informacje niezbędne do uczestniczenia w tego typu wydarzeniach i prezentowania podczas nich treści, a także 
analizuje sposób korzystania wydarzenia, sporządza raportów dotyczące aktywności na w wydarzeniu, raporty 
statystyczne oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem wydarzenia i Internetu na rzecz 
zleceniodawcy. 
PTA korzysta z Vidthere w celu zarządzania prowadzonymi przez siebie projektami, organizowania konferencji i 
spotkań online. Dzięki temu możemy sprawniej prowadzić tego typu wydarzenia, dla większej Państwa  satysfakcji 
z udziału w nich. Podstawę prawną dla korzystania z Vidthere stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a), b) lub f) 
Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące Vidthere: Saasuma Inc, 150 S. State Street, Utah, 84111. Warunki korzystania dostępne są 
na stronach: https://vidthere.com/terms, informacje dotyczące ochrony danych osobowych: 
https://vidthere.com/privacy. 

12.46. PTA korzysta z Airmeet, usługi wspierającej prowadzenie konferencji online, telekonferencji, webinariów, rozmów 
online, oferowanej przez Airmeet Inc. Na zlecenie PTA Airmeet Inc udostępnia platformę, na które gromadzi 
informacje niezbędne do uczestniczenia w tego typu wydarzeniach i prezentowania podczas nich treści, a także 
analizuje sposób korzystania wydarzenia, sporządza raportów dotyczące aktywności na w wydarzeniu, raporty 
statystyczne oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem wydarzenia i Internetu na rzecz 
zleceniodawcy. 
PTA korzysta z Airmeet w celu zarządzania prowadzonymi przez siebie projektami, organizowania konferencji i 
spotkań online. Dzięki temu możemy sprawniej prowadzić tego typu wydarzenia, dla większej Państwa  satysfakcji 
z udziału w nich. Podstawę prawną dla korzystania z Airmeet stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a), b) lub f) 
Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące Airmeet Inc.: Airmeet Inc., 16192 Coastal Highway, City of Lewes, County of Sussex, 
Delaware, 19958 USA. Warunki korzystania dostępne są na stronach https://www.airmeet.com/terms-of-use, 
informacje dotyczące ochrony danych osobowych: https://www.airmeet.com/privacy-policy. 

12.47. PTA korzysta z Alugha, usługi wspierającej udostępnianie materiałów wideo, oferowanej przez Alugha GmbH.  
Na zlecenie PTA Alugha GmbH udostępnia platformę, na które gromadzi informacje niezbędne do prezentowania 
materiałów wideo, a także analizowania sposobu korzystania z tych materiałów, sporządzania raportów 
statystyczne oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem wydarzenia i Internetu na rzecz 
zleceniodawcy. 
PTA korzysta z Alugha w celu prezentowania użytkownikom materiałów wideo, zarządzania prowadzonymi przez 
siebie projektami, organizowania konferencji i spotkań online. Dzięki temu możemy w wygodniejszy dla Państwa 
sposób prezentować tego typu materiały, sprawniej prowadzić wspomniane wydarzenia, dla większej Państwa 
satysfakcji z korzystania z naszych stron internetowych. Podstawę prawną dla korzystania z Alugha stanowi art. 6 
ust. 1 zd. 1 lit. a), b) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące Alugha: Alugha GmbH, O7, 17, 68161 Mannheim, Niemcy. Warunki korzystania dostępne są 
na stronach: https://alugha.com/tos, informacje dotyczące ochrony danych osobowych: https://alugha.com/privacy. 

12.48. PTA korzysta z JotUrl, usługi umożliwiającej stosowanie skróconych adresów URL, oferowanej przez JotUrl Srl 
(„JotUrl Srl”). Na zlecenie PTA JotUrl Srl prowadzi usługę przekierowania skróconych adresów URL  
na odpowiednie docelowe adresy URL. Podczas przekierowania gromadzone są dane w celu analizy statystycznej 
(np. liczba kliknięć w dany adres), w tym adres IP. 
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PTA korzysta z JotUrl w celu używania skróconych adresów URL (np. do linków w mediach społecznościowych) 
oraz statystycznej analizy odwiedzin swoich stron internetowych. Dzięki skróconym adresom URL, nasze posty  
w mediach społecznościowych są czytelniejsze, przez co poprawiamy Państwa wygodę użytkowania naszych stron 
w mediach społecznościowych. Podstawę prawną dla korzystania z JotUrl stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) 
Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące JotUrl Srl: JotUrl Srl, via Duca del Mare 19, 04100 Latina, Włochy. Warunki korzystania 
dostępne są na stronach: https://joturl.com/terms-of-service, informacje dotyczące ochrony danych osobowych: 
https://joturl.com/privacy-policy. 

12.49. PTA korzysta ze Switchy, usługi umożliwiającej stosowanie skróconych adresów URL, oferowanej przez OBY SAS 
(„OBY SAS”). Na zlecenie PTA OBY SAS prowadzi usługę przekierowania skróconych adresów URL  
na odpowiednie docelowe adresy URL. Podczas przekierowania gromadzone są dane w celu analizy statystycznej 
(np. liczba kliknięć w dany adres), w tym adres IP. 
PTA korzysta ze Switchy w celu używania skróconych adresów URL (np. do linków w mediach społecznościowych) 
oraz statystycznej analizy odwiedzin swoich stron internetowych. Dzięki skróconym adresom URL, nasze posty  
w mediach społecznościowych są czytelniejsze, przez co poprawiamy Państwa wygodę użytkowania naszych stron 
w mediach społecznościowych. Podstawę prawną dla korzystania ze Switchy stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) 
Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące OBY SAS: OBY SAS, 176 Avenue Charles de Gaulle, Neuilly-sur-Seine, 92200, Francja. 
Warunki korzystania i informacje dotyczące ochrony danych osobowych: https://switchy.io/privacy. 

12.50. PTA korzysta z Apprised, usługi umożliwiającej stosowanie skróconych adresów URL, oferowanej przez Apprised 
(„Apprised”). Na zlecenie PTA Apprised prowadzi usługę przekierowania skróconych adresów URL na odpowiednie 
docelowe adresy URL. Podczas przekierowania gromadzone są dane w celu analizy statystycznej (np. liczba 
kliknięć w dany adres), w tym adres IP. 
PTA korzysta z Apprised w celu używania skróconych adresów URL (np. do linków w mediach społecznościowych) 
oraz statystycznej analizy odwiedzin swoich stron internetowych. Dzięki skróconym adresom URL, nasze posty  
w mediach społecznościowych są czytelniejsze, przez co poprawiamy Państwa wygodę użytkowania naszych stron 
w mediach społecznościowych. Podstawę prawną dla korzystania z Apprised stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) 
Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące Apprised: Apprised, Izrael. Warunki korzystania dostępne są na stronach: 
https://apprised.app/terms-of-service/, informacje dotyczące ochrony danych osobowych: 
https://apprised.app/privacy-policy/. 

12.51. PTA korzysta z If-So, usługi umożliwiającej dostosowanie wyświetlanej treści strony internetowej zgodnie  
z pewnymi kryteriami (np. odpowiednia wersja językowa dla kraju, którego nastąpiły odwiedziny przez 
użytkownika), oferowanej przez If-So Technologies Ltd. If-So to wtyczka do platformy Wordpress. Jednym  
z możliwych kryteriów do zastosowania w If-So jest geolokalizacja, ustalana na podstawie adresów IP. Podczas 
odwiedzin strony korzystającej z wtyczki If-So gromadzone mogą być dane w celu analizy statystycznej (np. liczba 
kliknięć), w tym adres IP. 
PTA korzysta z If-So w celu polepszenia swoich stron internetowych, lepszego dostosowania ich do potrzeb 
użytkowników oraz większej wygody użytkowania. Podstawę prawną dla korzystania z If-So stanowi art. 6 ust. 1 
zd. 1 lit. f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące If-So: If-So Technologies Ltd., Israel CN 516016797. Warunki korzystania dostępne są  
na stronach: https://www.if-so.com/terms-conditions/, informacje dotyczące ochrony danych osobowych: 
https://www.if-so.com/privacy-policy/. 

12.52. PTA korzysta z Podcast.co, usługi umożliwiającej udostępnianie podcastów, oferowanej przez Podcast.co 
(„Podcast”). Na zlecenie PTA Podcast hostuje pliki podcastów, udostępnia je użytkownikom różnych platform 
podcastowych, prowadzi tzw. landing pages dla podcastów oraz zbiera dane do analiz statystycznych na rzecz 
zleceniodawcy. 
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PTA korzysta z Podcast.co w celu udostępniania prowadzonych przez siebie podcastów, zarówno na stronach 
internetowych PTA, jak i w zewnętrznych platformach podcastowych. Podstawę prawną dla korzystania  
z Podcast.co stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a), b) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące Podcast: Podcast.co, Suite 2A, Basil Chambers, 65 High Street, Manchester, M4 1FS, UK. 
Warunki korzystania dostępne są na stronach: https://www.podcast.co/terms, informacje dotyczące ochrony 
danych osobowych: https://www.podcast.co/privacy. 

12.53. PTA korzysta z Soundwise, usługi umożliwiającej udostępnianie podcastów, oferowanej przez Soundwise Inc.  
Na zlecenie PTA Soundwise Inc. hostuje pliki podcastów, udostępnia je użytkownikom różnych platform 
podcastowych, prowadzi tzw. landing pages dla podcastów oraz zbiera dane do analiz statystycznych na rzecz 
zleceniodawcy. 
PTA korzysta z Soundwise w celu udostępniania prowadzonych przez siebie podcastów, zarówno na stronach 
internetowych PTA, jak i w zewnętrznych platformach podcastowych. Podstawę prawną dla korzystania  
z Soundcast stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a), b) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące Soundwise: Soundwise Inc., 4075 Wilson Blvd 8th floor, Arlington, VA 22203, United States. 
Warunki korzystania dostępne są na stronach: https://mysoundwise.com/terms, informacje dotyczące ochrony 
danych osobowych: https://mysoundwise.com/privacy. 

12.54. PTA korzysta z bCast, usługi umożliwiającej udostępnianie podcastów, oferowanej przez bCast Limited.  
Na zlecenie PTA bCast Limited hostuje pliki podcastów, udostępnia je użytkownikom różnych platform 
podcastowych, prowadzi tzw. landing pages dla podcastów oraz zbiera dane do analiz statystycznych na rzecz 
zleceniodawcy. 
PTA korzysta z bCast w celu udostępniania prowadzonych przez siebie podcastów, zarówno na stronach 
internetowych PTA, jak i w zewnętrznych platformach podcastowych. Podstawę prawną dla korzystania z bCast 
stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a), b) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące bCast: bCast Limited, 5 king Edwards Road, London, E9 7SG, Wielka Brytania. Warunki 
korzystania dostępne są na stronach: https://bcast.fm/terms, informacje dotyczące ochrony danych osobowych: 
https://bcast.fm/privacy. 

12.55. PTA korzysta z BuildBubbles, usługi umożliwiającej udostępnianie podcastów, oferowanej przez Design Bun 
Limited. Na PTA Design Bun Limited hostuje pliki podcastów, udostępnia je użytkownikom różnych platform 
podcastowych, prowadzi tzw. landing pages dla podcastów oraz zbiera dane do analiz statystycznych na rzecz 
zleceniodawcy. 
PTA korzysta z BuildBubbles  w celu udostępniania prowadzonych przez siebie podcastów, zarówno na stronach 
internetowych PTA, jak i w zewnętrznych platformach podcastowych. Podstawę prawną dla korzystania  
z BuildBubbles stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a), b) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące BuildBubbles: Design Bun Limited, 2939 w 81st ave. Unit D, Westminster, CO 80031. 
Warunki korzystania dostępne są na stronach: https://buildbubbles.com/terms/, informacje dotyczące ochrony 
danych osobowych: https://buildbubbles.com/privacy/. 

12.56. PTA korzysta z Play.ht, usługi umożliwiającej udostępnianie podcastów, oferowanej przez Play.ht Inc. Na zlecenie 
PTA Play.ht Inc hostuje pliki podcastów, udostępnia je użytkownikom różnych platform podcastowych, prowadzi 
tzw. landing pages dla podcastów oraz zbiera dane do analiz statystycznych na rzecz zleceniodawcy. 
PTA korzysta z Play.ht w celu udostępniania prowadzonych przez siebie podcastów, zarówno na stronach 
internetowych PTA, jak i w zewnętrznych platformach podcastowych. Podstawę prawną dla korzystania z Play.ht 
stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a), b) lub f) Rozporządzenia. 
Informacje dotyczące Play.ht: Play.ht Inc., Cluster R, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE. Warunki korzystania 
dostępne są na stronach: https://play.ht/terms/, informacje dotyczące ochrony danych osobowych: 
https://play.ht/privacy/. 

13. Postanowienia końcowe 
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. 

https://www.podcast.co/terms
https://www.podcast.co/privacy
https://mysoundwise.com/terms
https://mysoundwise.com/privacy
https://bcast.fm/terms
https://bcast.fm/privacy
https://buildbubbles.com/terms/
https://buildbubbles.com/privacy/
https://play.ht/terms/
https://play.ht/privacy/


O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności Klienci i użytkownicy serwisów internetowych  
i mediów społecznościowych zostaną bezzwłocznie poinformowani poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki 
prywatności na stronie: https://www.pta.edu.pl/politykaprywatnosci 

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. 

https://www.pta.edu.pl/politykaprywatnosci

