Polityka prywatności
Ostatnio zmodyfikowana: 20 marca 2018 roku
Brief4U spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, woj. mazowieckie, 04856 Warszawa, przy ul. Wielostronnej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000364563, NIP: 5213579593 (dalej także jako „Spółka"
lub „My") prowadząca serwis internetowy pod adresem www.brief4u.com ("Serwis").
Na tej stronie informujemy o stosownej przez nas polityce zbierania i wykorzystywania danych
osobowych otrzymywanych od Użytkowników Serwisu (dalej także jako „Ty")
Udostępnione dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu
oraz jego udoskonalenia. Korzystając z Serwisu oraz powiązanej z nim strony internetowej,
zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką.
Zbieranie i przetwarzanie danych
Korzystając z naszego Serwisu, możemy poprosić Cię o podanie nam pewnych informacji
umożliwiających identyfikację, które to informacje niezbędne są do świadczenia usług w ramach
Serwisu, kontaktu z Tobą lub identyfikacji Ciebie. Informacje umożliwiające identyfikację
Użytkownika mogą obejmować, ale nie ograniczają się do Twojej Nazwy Użytkownika.
Brief4U nie sprawdza poprawności przekazanych przez Ciebie informacji oraz nie ponosi
odpowiedzialności za dokładność i rzetelność danych dostarczonych przez Użytkownika wobec
osób trzecich.
Brief4U zbiera następujące informacje dostarczone dobrowolnie przez Użytkownika:
• imię i nazwisko;
• adres e-mail;
• hasło;
• Nazwę firmy i adres siedziby;
• Adres korespondencyjny;
• NIP firmy;
• telefon kontaktowy;
• zajmowane stanowisko;
• profil działalności firmy;
• zarządzane marki;
• wielkość firmy;
• wartość realizowanych projektów;
• adres strony www;
• logo i prezentację użytkownika;
• oraz w ramach realizowanych przez Ciebie projektów, lub uczestnictwa w nich, danych
niezbędnych do prawidłowego przeprowadzania procesów przetargowych

Serwis pozyskuje również informację o Użytkownikach i ich działalności w następujący sposób:
a) poprzez przechowywanie plików cookie w urządzeniach końcowych,
b) zbierając dzienniki serwera WWW (LOGI) przez administratora.
c)
Serwis może również rejestrować informacje o parametrach Twojego połączenia (znacznik czasu,
adres IP). Nigdy nie sprzedajemy, ani nie przekazujemy tych informacji podmiotom trzecim.
Co robimy z gromadzonymi przez nas informacjami ?
Zbieranie powyższych informacji jest niezbędne w celu zapewnienia świadczenia usług oraz
lepszego zrozumienia Twoich potrzeby, a w szczególności z następujących powodów:
a) prowadzenia profilu użytkownika i świadczenia usług w ramach Serwisu,
b) prowadzenia wewnętrznej dokumentacji,
c) udoskonalenia naszych produktów i usług,
d) okresowego wysyłania wiadomości e-mail dotyczących statusu realizowanych projektów
oraz informacji o nowych produktach, ofertach specjalnych lub innych informacjach, które
uważamy, że mogą Cię zainteresować,
e) skontaktowania się z Tobą w celach badawczych i rozwojowych, aby dostosować Serwis
do Twoich potrzeb.
Bezpieczeństwo
Zobowiązujemy się zapewnić bezpieczeństwo udostępnionych przez Ciebie danych osobowych.
Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu informacji, wprowadziliśmy
odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne zabezpieczenia zbieranych przez
nas informacji.
Jak korzystamy z plików cookie
Plik cookie to mały plik, który prosi o zgodę na umieszczenie na dysku twardym Twojego
komputera. Kiedy zgodzisz się, plik jest dodawany i pomaga analizować ruch internetowy lub
umożliwia poznanie odwiedzanej strony internetowej. Pliki cookie umożliwiają aplikacjom WWW
reagowanie na Ciebie jako jednostkę. Aplikacja internetowa może dostosowywać operacje i
działania do Twoich potrzeb i upodobań, poprzez gromadzenie i zapamiętywanie informacji
o Twoich preferencjach. Pliki cookie mogą być "trwałe" lub "sesyjne".
Używamy plików cookie, aby zidentyfikować, które strony są przez Ciebie używane. To pomaga
nam analizować dane o ruchu w Serwisie i ulepszyć naszą stronę internetową, aby dostosować ją
do potrzeb klienta. Wykorzystujemy te informacje wyłącznie do celów analizy statystycznej, a
następnie dane są usuwane z systemu.
Ponadto możemy wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez system
Google DoubleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy odwiedzasz strony internetowe, używające
systemu reklamowego DoubleClick (włączając w to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik
cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań (”interest
based targeting”). Reklamy dobierane będą na podstawie historii stron, które odwiedziłeś/aś (na
przykład, jeśli przeglądałeś/aś strony o krakowskich zabytkach, wyświetlone zostaną reklamy o
hotelach w Krakowie, nawet na witrynach o innych temacie jak piłka nożna). System DART

wykorzystuje “informacje niepozwalające na indentyfikację użytkownika”. Nie śledzi on informacji
osobistych, jak Twoje imię, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery
kont bankowych lub kart kredytowych. Możesz w każdej chwili wyłączyć ten system na tej stronie.
Pliki cookie pomagają nam zapewnić Ci lepszą i wygodniejszą stronę internetową, umożliwiając
nam monitorowanie, które strony są przydatne, a które nie. Plik cookie w żaden sposób nie dają
nam dostępu do Twojego komputera, ani żadnych informacji o Tobie, innych niż dane, które
zdecydujesz się dobrowolnie dzielić z nami.
Możesz zaakceptować lub odrzucić ciasteczka. Większość przeglądarek internetowych
automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj możesz zmodyfikować ustawienia przeglądarki,
aby odrzucały pliki cookie, jeśli chcesz. Musisz mieć świadomość, iż może to uniemożliwić pełne
korzystanie z witryny.
Linki do innych stron internetowych
Dopuszczamy możliwość wyświetlania pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy. Niektórzy
z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich
technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na
naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających Twój adres IP,
dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz i w niektórych przypadkach informację o
zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania użytkownikom reklam z
ich okolicy lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej.
Na naszej stronie możesz również znaleźć linki (odnośniki) do innych stron internetowych. Jednak
po użyciu tych linków oraz opuszczeniu naszej strony internetowej, należy pamiętać, że nie mamy
żadnej kontroli nad tą stroną internetową. Dlatego też nie możemy ponosić odpowiedzialności za
ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji podanych podczas odwiedzania takich stron
internetowych, a takie witryny nie są objęte niniejszą polityką prywatności. Należy zachować
szczególną ostrożność i zapoznać się z regulaminami dotyczącymi prywatności dotyczącym danej
witryny.
Kontrola nad Twoimi danymi osobowymi
Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych osobom trzecim, ale możemy udostępnić je innym
Użytkownikom Serwisu, jeśli jest to niezbędne do przeprowadzenia procesu przetargowego w
ramach Serwisu, na podstawie Twojej zgody wyrażonej w czasie rejestracji w Serwisie. Możemy
wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby przesłać Ci informacje promocyjne dotyczące osób
trzecich, które uważamy za ciekawe, jeśli powiesz nam, że chcesz to zrobić.
Możesz poprosić o informację na temat przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych,
pisząc na kontakt@brief4u.com.
Jeśli uważasz, że dane osobowe, które posiadamy są nieprawidłowe lub niekompletne, napisz do
nas jak najszybciej pod wskazany adres. Niezwłocznie poprawimy wszystkie informacje uznane za
niepoprawne.

Zmiany Polityki Prywatności
Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 20 marca 2018 roku i pozostanie w mocy z wyjątkiem
konieczności wprowadzenia zmian wymuszonych zmianą obowiązujących przepisów prawa, które
to zmiany obowiązywać będą od chwili ich opublikowania na niniejszej stronie.
Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany Polityki prywatności w dowolnym czasie,
dlatego powinieneś okresowo sprawdzać niniejszą politykę. Dalsze korzystanie z Serwisu po
zamieszczeniu zmian w Polityce Prywatności opublikowanej na tej stronie, będzie stanowić
zaakceptowanie zmienionej Polityki Prywatności.
Jeśli dokonamy istotnych zmian Polityki Prywatności, powiadomimy Cię za drogą e-mail, na adres
nam przekazany lub umieszczając stosowną informację w Serwisie.
Skontaktuj się z nami
Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami, wysyłając zapytanie
na adres kontakt@brief4u.com

