POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka Prywatności określa w jaki sposób Just Join IT Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przetwarza Twoje dane osobowe w ramach serwisu
internetowego ohmydev.pl, dalej „Serwis ohmydev.pl”. Przed korzystaniem z Serwisu
ohmydev.pl zapoznaj się z poniższą treścią.
1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych, tj. podmiotem, który samodzielnie lub wspólnie z
innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych, jest Just Join IT Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Lęborskiej 3B, lok. 1.44, 80386 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000774695, NIP: 5842781957, REGON: 382708421, o
kapitale zakładowym w wysokości 41.350,00 zł, dalej „Just Join IT”.
2. Jak możesz skontaktować się z Just Join IT?
W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Just Join IT, w
szczególności w celu skorzystania z przysługujących Ci praw, możesz się skontaktować z Just
Join IT: pisemnie, wysyłając pismo na adres siedziby Just Join IT wskazany powyżej lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ohmydev.pl.
3. Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
W związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu ohmydev.pl Twoje dane osobowe są
przetwarzane przez Just Join IT:
3.1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO1 w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie
usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu ohmydev.pl opisanych w
Regulaminie Serwisu ohmydev.pl, w tym w szczególności umowy o świadczenie usługi
polegającej na rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie ohmydev.pl, wymagającej
podania przez Ciebie danych osobowych zgodnie z pkt 4.2 i 4.3 Regulaminu Serwisu
ohmydev.pl;
3.2. w przypadku złożenia przez Ciebie reklamacji dotyczącej umowy o świadczenie usług
drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu ohmydev.pl - na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f) RODO - w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji, jak również poinformowania Ciebie
o wyniku rozpatrzenia reklamacji;
3.3. w przypadku otrzymania od Ciebie pytań, opinii i wniosków - na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f) RODO - w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Just Join IT w postaci
rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski, o których
mowa powyżej;
3.4. w przypadku uzyskania przez Just Join IT wiadomości o korzystaniu przez Ciebie z
Serwisu ohmydev.pl w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem Serwisu
ohmydev.pl - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Just Join IT w postaci ustalenia zakresu Twojej
odpowiedzialności;

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych)
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3.5. w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą
elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz wykorzystywanie przez Just
Join IT urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art.
172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.
576 z późn. zm.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Just Join IT w postaci marketingu bezpośredniego produktów i
usług Just Join IT oraz klientów Just Join IT;
3.6. w celach analitycznych i statystycznych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO w celu
realizacji prawnie uzasadnionego interesu Just Join IT polegającego na mierzeniu
efektywności Serwisu ohmydev.pl i doskonaleniu jego funkcjonalności;
3.7. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Just Join IT w postaci diagnozowania problemów związanych z pracą Serwisu
ohmyedv.pl, zapewnienia jego prawidłowej konfiguracji i bezpieczeństwa
informatycznego.
4. Komu Just Join IT będzie udostępniał lub powierzał Twoje dane?
Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie lub powierzane w celu dalszego przetwarzania
podmiotom współpracującym z Just Join IT przy świadczeniu usług, w szczególności
podmiotom świadczącym usługi hostingowe, usługę mailingu, usługę udostępnienia
formularza kontaktowego, usługi konsultacyjne i marketingowe.
Twoje zanonimizowane dane, uniemożliwiające identyfikację Twojej osoby mogą być
przekazywane podmiotom trzecim dostarczającym narzędzia statystycznych, dostawcy usługi
mailingu, analitycznych i marketingowych.
5. Czy Just Join IT będzie przekazywał Twoje dane do państw trzecich?
Administrator samodzielnie nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych poza teren
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Administrator może korzystać z usług podmiotów, które będą – w ograniczonym zakresie –
przesyłały Twoje dane osobowe poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Dotyczy to w szczególności Userpilot, Inc. (2035 Sunset Lake Road, Newark, Delaware 19702)
oraz The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA).
Zgodnie z politykami prywatności tych podmiotów dostępnymi pod następującymi adresami:
https://userpilot.com/privacy-policy oraz https://mailchimp.com/legal/privacy/, podmioty te
stosują standardowe klauzule umowne Unii Europejskiej, które automatycznie stanowią część
standardowych warunków użytkowania (umowy zawartej pomiędzy Just Join IT z tymi
podmiotami) i mają zastosowanie do danych Użytkowników chronionych przez prawo Unii
Europejskiej. Dodatkowo The Rocket Science Group LLC odnawia corocznie certyfikat UEUSA/Szwajcaria-USA Privacy Shield Frameworks.
Również podmioty z grupy Google LLC, w tym w szczególności Google Ireland Limited oraz
podmioty z grupy LinkedIn Corporation, w tym w szczególności LinkedIn Ireland Unlimited
Company oraz Hotjar Ltd mogą potencjalnie przesyłać Twoje dane osobowe poza obszar
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
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Zgodnie
z
informacjami
udostępnionymi
przez
te
podmioty
(https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl;
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533;
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/) stosują one zatwierdzone przez Komisję
Europejską Standardowe Klauzule umowne stanowiące mechanizmy prawne dotyczące
transferu danych z Unii Europejskiej. Standardowe klauzule umowne są stosowne również w
umowach pomiędzy spółkami z jednej grupy kapitałowej.
6. Jak długo Twoje dane będą przetwarzane przez Just Join IT?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Just Join IT przez okres niezbędny do
realizacji celów, dla których zostały zebrane. W szczególności:
6.1. w przypadku wskazanym w pkt 3.1. powyżej - przez okres 3 lat po zakończeniu
świadczenia usług;
6.2. w przypadku wskazanym w pkt 3.2. powyżej - przez okres 1 roku po terminie rozliczenia
reklamacji;
6.3. w przypadku wskazanym w pkt 3.3. powyżej - przez okres 1 roku po terminie udzielenia
odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski;
6.4. w przypadku wskazanym w pkt 3.4. powyżej - do momentu przedawnienia się karalności
i/lub roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem lub Regulaminem Serwisu ohmydev.pl
korzystania przez Ciebie z Serwisu ohmydev.pl ustalanego zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa;
6.5. w przypadku wskazanym w pkt 3.5. powyżej – do momentu wycofania przez Ciebie zgody
na otrzymywanie informacji handlowych lub wykorzystywanie przez Just Join IT urządzeń
końcowych i automatycznych systemów wywołujących lub do momentu skutecznego
zrealizowania wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych w tym celu - w zależności od tego co nastąpi pierwsze;
6.6. w przypadku wskazanym w pkt 3.6. powyżej – do momentu przechowywania plików
służących mierzeniu efektywności Serwisu ohmydev.pl na Twoim komputerze;
6.7. w przypadku wskazanym w pkt 3.7. powyżej – do momentu korzystania przez Ciebie z
Serwisu ohmydev.pl.
7. Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych?
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Just Join IT w ramach Serwisu
ohmydev.pl przysługują Ci następujące prawa:
7.1. prawo do żądania od Just Join IT dostępu do danych osobowych;
7.2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych;
7.3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
7.4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
7.5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Just Join
IT w przypadkach wskazanych w pkt. 3.2. - 3.5. powyżej;
7.6. prawo do przeniesienia danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych
odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub w celu zawarcia lub realizacji umowy, której
jesteś stroną (pkt. 3.1. i 3.5. powyżej) oraz jeżeli to przetwarzanie odbywa się w sposób
zautomatyzowany;
7.7. prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o Twoją zgodę (pkt. 3.5.
powyżej), z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
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7.8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Just Join IT.
8. Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może
uniemożliwić zawarcie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem
Serwisu ohmydev.pl oraz korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu ohmydev.pl.
Ponadto, podanie przez Ciebie danych osobowych w złożonej reklamacji lub pytaniach,
opiniach, wnioskach, o których mowa w pkt. 3.2. i 3.3. powyżej jest dobrowolne, niemniej
niezbędne do ich rozpatrzenia oraz poinformowania Cię o wyniku ich rozpatrzenia. Podanie
przez Ciebie danych osobowych w celu prowadzenia przez Just Join IT marketingu
bezpośredniego własnych produktów i usług lub produktów i usług osób trzecich jest
całkowicie dobrowolne.
9.1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do
korzystania ze strony internetowych Serwisu ohmydev.pl. W ramach Serwisu
ohmydev.pl stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „trwałe”. Cookies
„sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Trwałe” pliki cookies przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików
cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Serwis ohmydev.pl używa plików
cookies w celu:
9.3.1. dostosowania zawartości Serwisu ohmydev.pl do preferencji użytkownika;
9.3.2. optymalizacji korzystania przez użytkownika z Serwisu ohmydev.pl;
9.3.3. zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania Serwisu ohmydev.pl;
9.3.4. prowadzenia statystyk i mierzenia ruchu w Serwisie ohmydev.pl.
9.4. Korzystając z Serwisu ohmydev.pl użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie plików
cookies.
9.5. Użytkownik może w każdym momencie kontrolować i zarządzać plikami cookies za
pomocą ustawień przeglądarki internetowej poprzez zarządzanie ich wyświetlaniem,
usuwanie oraz blokowanie.
9.6. Nadmierne ograniczenie stosowania plików cookies może utrudnić korzystanie z
niektórych funkcjonalności Serwisu ohmydev.pl a nawet uniemożliwić korzystanie z nich.
9.7. Serwis ohmydev.pl stosuje również narzędzia służące do celów analitycznych i
marketingowych, pochodzące od podmiotów trzecich:
9.7.1. Używamy Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych Użytkowników i
zoptymalizować tę usługę i doświadczenie. Hotjar to usługa technologiczna, która
pomaga nam lepiej zrozumieć wrażenia naszych użytkowników (np. ile czasu
spędzają na jakich stronach, które linki klikają, co Użytkownicy lubią, a czego nie
itp.) i dzięki temu możemy budować i utrzymywać naszą usługę dzięki
informacjom od użytkowników. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie
do zbierania danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeniach.
Obejmuje to adres IP urządzenia (przetwarzany podczas sesji i przechowywany
w formie pozbawionej elementów umożliwiających identyfikację), rozmiar ekranu
urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o
przeglądarce, lokalizację geograficzną (tylko kraj) oraz preferowany język
używany do wyświetlania nasza strona internetowa. Hotjar przechowuje te
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informacje w naszym imieniu w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Hotjar
jest umownie zabroniony do sprzedaży jakichkolwiek danych zebranych w
naszym imieniu. Polityka prywatności Hojar znajduje się pod następującym
adresem: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/;
9.7.2. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google
LLC i jej podmioty stowarzyszone w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu
ohmydev.pl przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i analiz dotyczących
funkcjonowania Serwisu ohmydev.pl. Google LCC i jej podmioty stowarzyszone
nie wykorzystują zebranych danych do identyfikacji Użytkownika. W ramach
Google Analytics Just Join IT korzysta z menadżera tagów Google, w ramach
której Google LLC może zbierać informacje, takie jak sposób korzystania z usługi
oraz sposób i jakie tagi są wdrażane. Polityka prywatności Google znajduje się
pod następującym adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl#about.
9.7.3. Pliki cookies Google Ads, Facebook Ads oraz LinkedIn Ad umożliwiają
wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla Użytkowników, a
jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, mogą być
używane również do wyświetlania reklam poza stronami internetowymi Serwisu
ohmydev.pl. Odpowiednie polityki prywatności znajdują się pod następującymi
adresami:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl#about;
https://plpl.facebook.com/privacy/explanation; https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy.
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