INSTRUKCJA ZBIERANIA ZGÓD
1. W związku z realizacją współpracy określonej w treści Regulaminu Netsprint będzie
administratorem danych osobowych.
2. Partner jako wydawca, którego Witrynę Partnera odwiedzają użytkownicy, jest
administratorem danych osobowych, które przetwarza we własnym imieniu i na własną
rzecz.
3. Przy okazji zbierania przez Partnera wymaganych prawem zgód, tj. zgód o których
mowa w przepisach o ochronie danych osobowych, przepisach dotyczących
świadczenia usług drogą elektroniczną oraz przepisach odnoszących się do usług
telekomunikacyjnych, Partner będzie pozyskiwał w imieniu Netsprint zgody w zakresie
i na zasadach określonych w dalszych postanowieniach Instrukcji.
4. Strony ustalają, że zgody będą zbierane w sposób zgodny z przepisami prawa, co
zwłaszcza oznacza, iż:
a. zgody będą wyrażane dobrowolnie – zgoda nie może być zatem w żaden sposób
wymuszana na użytkowniku;
b. zgoda musi być konkretna – co w szczególności oznacza, że każdy odrębny cel
przetwarzania wymaga odrębnej zgody jak też, że jedna zgoda nie może
obejmować akceptacji różnych czynności (np. niedopuszczalne jest zbieranie
jednej zgody na przetwarzanie danych osobowych i akceptację regulaminu
funkcjonowania Witryny Partnera.)
c. zgoda musi być świadoma – co w szczególności oznacza, że powinna zawierać
elementy takie jak: wskazanie administratora, celu przetwarzania, wskazanie
jakie dane będą zbierane i wykorzystywane, wskazanie prawa do wycofania
zgody i innych podstawowych praw użytkownika;
d. zgoda musi stanowić jednoznaczne okazanie woli użytkownika, co w
szczególności oznacza, że jej udzielenie musi być wynikiem aktywnego
działania użytkownika (milczenie użytkownika lub okienka domyślnie
zaznaczone przez Partnera, nie mogą być traktowane jako zgoda).
5. Zbierając zgody dla własnych celów oraz na rzecz Netsprint Partner w treści zgody,
poza wskazaniem siebie jako administratora danych osobowych, zamieści kategorię
administratora w postaci „Zaufanego Partnera”. Odwołanie do kategorii „Zaufanego
Partnera” nastąpi w formie hiperlinku do części polityki prywatności Partnera, w której
zostanie wskazany Netsprint jako administrator danych osobowych, cel przetwarzania
danych przez Netsprint (cel marketingowy, w tym profilowanie, oraz udostępnianie
danych innym administratorom) z podaniem danych kontaktowych Netsprint (adresu
siedziby, adres email, link do strony głównej) jak też link do polityki prywatności
Netsprint (co umożliwi realizację obowiązków informacyjnych, o których mowa w pkt
6 poniżej).
6. Partner, realizując wymagany przez przepisy prawa obowiązek informacyjny wobec
użytkowników jako podmiotów danych, umożliwi również wykonanie takiego
obowiązku przez Netsprint jako „Zaufanego Partnera”, poprzez odesłanie do polityki
prywatności Netsprint.
7. Zebranie zgód oraz wykonanie obowiązków informacyjnych, o czym mowa w
powyższych punktach Instrukcji, nastąpi z wykorzystaniem następujących formuł (lub
innych, znaczeniowo odpowiadających zaproponowanym formułom), przy czym
zwroty zapisane wielkimi literami oznaczają hiperlinki:

Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie
w celach marketingowych, w tym profilowania, moich danych osobowych pozostawianych
przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności
zapisywanych w tych plikach cookies przez Wydawcę i ZAUFANYCH PARTNERÓW.
[] Zgadzam się
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w
ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych
w tych plikach cookies, przez Wydawcę i ZAUFANYCH PARTNERÓW innym administratorom
zainteresowanym marketingiem swoich produktów lub usług (reklamodawcom).
[] Zgadzam się
Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych,
prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych
osobowych, w tym przysługujących Państwu uprawnień, znajdziecie Państwo w naszej
POLITYCE PRYWATNOŚCI oraz politykach prywatności ZAUFANYCH PARTNERÓW .
W przypadku nie wyrażenia zgody przez danego użytkownika – emisja reklamy będzie
odbywała się jedynie kontekstowo, bez użycia profilowania behawioralnego.

