
 

 

Polityka ochrony danych   
Ars Thanea SA w szczególny sposób chroni Państwa prywatność, dlatego ściśle przestrzegamy 
przepisów dotyczących Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Poniżej podajamy wszelkie 
szczegółowe informacje dotyczące zakresu i celu zbierania danych osobowych jak również ich 
przetwarzania na naszej stronie internetowej. Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji lub 
mają dodatkowe pytania dotyczące ochrony swoich danych osobowych prosimy o kontakt z naszym 
inspektorem ochrony danych osobowych.  

 
Nazwa i dane kontaktowe inspektora 
Ars Thanea SA, ul. Wiertnicza 39a, 02-952 Warszawa, warsaw@syzygy.pl. Jeśli mają Państwa pytania 
dotyczące ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem pod powyższym 
adresem mailowym z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”  

 

Cel przetwarzania danych osobowych  

Ars Thanea przetwarza i przechowuje Państwa dane osobowe jeśli kontaktują się Państwo z nami 
poprzez email, telefon lub drogą pocztową, jeśli żądają państwo naszego rocznego raportu poprzez 
wypełnienie formularza elektronicznego lub jeśli ściągają Państwo nasze pliki.  

 
Podstawa prawna  
Jeśli wyrazili Państwo zgodę na zbieranie, przetwarzanie lub przekazywanie swoich konkretnych 
danych osobowych, zgoda ta pozostaje w mocy i jest podstawą do przetwarzania tychże danych. W 
niektórych przypadkach, przetwarzamy Państwa dane osobowe żeby chronić dany interes lub interesy 
osób trzecich. Przykładem takiego przetwarzania jest wdrożenie bezpośrednich działań 
marketingowych w celu promowania sprzedaży.  

Zatem przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Ars Thanea SA odbywa się zgodnie z art. 6 § 1 
ust. 1 lit. a) i f) jak również zgodnie z art. 7 RODO.  

 
Kategorie danych osobowych  
Ars Thanea SA przetwarza i przechowuje dane podstawowe i dane komunikacyjne udostępnione przez 
Państwa. Obejmują one między innymi imię i nazwisko, nazwę, adres, adres email.  

 
Specjalne kategorie danych osobowych  
Żadne specjalne kategorie danych osobowych nie będą przetwarzane przez Ars Thanea SA.  

Pochodzenie danych osobowych  
Wszystkie dane przetwarzana pochodzą bezpośrednio od naszych użytkowników.  

 
Kategorie odbiorców danych osobowych  
Poprzez udostępnienie nam swoich danych osobowych zgodzili się Państwo na ich przetwarzanie i 
przenoszenie przez Ars Thanea SA. Przenoszenie państwa danych w obrębie grupy SYZYGY nie jest 
przewidziane.  

Przenoszenie Państwa danych poza kraje Unii Europejskiej (UE) lub Europejski Obszar Gospodarczy 
(EOG), gdzie obowiązuje niższy stopień ochrony danych również nie występuje.  

 
Okres przechowywania danych  

mailto:warsaw@syzygy.pl


 

 

Ars Thanea SA przechowuje Państwa dane osobowe tak długo jak jest to konieczne dla celów dla 
których zostały one zebrane  i są przetwarzane zgodnie z art. 17 paragraf 1 podpunkt a) Rozporządzenia 
o Ochronie Danych Osobowych. Jest to szczególnie wymagane do wypełniania prawnych i umownych 
zobowiązań. Jeśli przechowywanie danych nie jest konieczne do wypełniania prawnych i umownych 
zobowiązań, Państwa dane zostaną usunięte z naszej bazy. Dalsze przetwarzanie Państwa danych może 
nastąpić z poniższych powodów:  
 

• spełnienie wymaganego okresu przechowywania danych w odniesieniu do prawa handlowego 
i podatkowego  

• przechowywanie dowodów w zakresie prawnych ograniczeń  

 
Prawo Podmiotów danych  
Każdy podmiot danych ma prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, ma 
prawo do poprawienia swoich danych zgodnie z art. 16 RODO, prawo do usunięcia swoich danych 
zgodnie z art. 17 RODO, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO, 
prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO jak również prawo do sprzeciwiania się SYZYGY 
AG zgodnie z art. 21 RODO zgodnie z prawnymi wymogami. 

Ograniczenia wynikające z  ustępu 34 i 35 Niemieckiej Federalnej ustawy o ochronie danych mają 
zastosowanie w związku z prawem do dostępu i usunięcia danych osobowych.  

Dodatkowo mają Państwo prawo złożyć zażalenie lub skargę do organu nadzorującego ochronę danych 

osobowych w przypadku Ars Thanea SA jest to – Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, zgodnie z art. 77 RODO w powiązaniu z Polską ustawą o 
ochronie danych osobowych.  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie ze 
skutkiem na przyszłość. Dotyczy to również zgód udzielonych przed wejściem w życie RODO tj. 
25.05.2018. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania Państwa danych na 
podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.  

W celu skutecznego przestrzegania Państwa praw przez Ars Thanea SA, prosimy o kontakt pisemny 
lub elektroniczny z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ars Thanea pod adresem ul. 
Wiertnicza 39a, 02-952 Warszawa lub warsaw@syzygy.pl.  

 
Cookies 
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies „ciasteczka”. Cookies są to pliki tekstowe 
zapisywane na komputerze użytkownika podczas korzystania ze stron internetowych. Cookies 
przechowują informacje takie jak ustawienie języka, długość czasu jaki dany użytkownik spędza na 
stronie internetowej lub informacje jakie na niej wpisuję. Dzięki temu unikamy ponownego 
wpisywania wszystkich potrzebnych danych przy kolejnym odwiedzeniu naszej strony. Używamy tzw. 
„pliki sesyjne” lub „session cookies”, które w zależności od ustawień Państwa przeglądarki, będą 
usuwane kiedy przeglądarka zostanie zamknięta. Używamy również plików które są używane zaraz po 
zakończeniu sesji („trans-session cookies”) Pliki te służą, w szczególności, do tego aby nasz usługi były 
bardziej przyjazne użytkownikowi i bardziej skuteczne. Dzięki tym plikom, jest możliwe , że będziemy 
mogli Państwu przedstawić informacje dokładnie dobrane do Państwa zainteresowań na stronie, którą 
w danym momencie Państwo przeglądają. Jedynym celem jest dostosowanie naszych usług do potrzeb 
użytkownika najlepiej jak potrafimy i sprawienie, że używania naszej strony internetowej jest 
optymalnie wygodne. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookies. Mogą Państwo 
nie zgodzić się na wykorzystywanie plików cookies poprzez nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie 
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w swojej przeglądarce internetowej. Jak to zrobić mogą Państwo się dowiedzieć szczegółowo 
zapoznając się z instrukcją producenta danej przeglądarki. Mogą Państwo w dowolnym momencie 
usunąć pliki cookies, które przechowywane są na Państwa komputerach. Jednakże chcielibyśmy 
zaznaczyć, że nasza strona internetowa może być tylko częściowo dostępna bez plików cookies. 

Narzędzia przeznaczone do Optymizacji Strony Internetowej  
Używamy produktów i funkcji dostarczonych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA; “Google“). 

• Google Tag Manager  

Proszę zwrócić uwagę na fakt, że używamy Google Tag Manager. Narzędzie to samo w sobie nie zbiera 
danych osobowych. Wspiera ono i zarządza naszymi tagami. Tagi to małe elementy kodu, które służą 
mierzeniu ruchu i zachowań użytkowników na stronie internetowej, jak również sprawdzają wpływ 
reklamy internetowej, mogą też testować i optymizować naszą stronę internetową. Więcej informacji 
na temat Google Tag Managera znajdą Państwo na stronie internetowej: 
https://www.google.com/intl/de/ tagmanager/use-policy.html . 

 

• Google Analytics 

 
Nasza strona używa Google Analytics. Użytkowanie zawiera tryb operacyjny „Universal Analytics”. 
Umożliwia to na przypisywanie danych, sesji i interakcji na kilku urządzeniach dzięki 
pseudoanonimowemu ID, a dzięki temu analizę aktywności użytkownika na różnych urządzeniach.  
 
Google Analytics używa plików cookies, które są plikami tekstowymi zapisanymi na komputerze, a 
które pomagają operatorowi strony internetowej analizować w jaki sposób użytkownicy używają jego 
strony internetowej. Informacje wygenerowane przez pliki cookies w związku z Państwa użytkowaniem 
naszej strony internetowej są zwykle przenoszone na serwery Google w USA i tam też są 
przechowywane. Jednakże, jeżeli anonimizacja IP jest włączona na stronie, Google najpierw skróci/ 
zredukuje Państwa adres IP w obrębie wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej albo w innych 
stanach lub krajach objętych umową Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych 
przypadkach cały adres IP najpierw zostanie przesłany na serwery Google w USA i dopiero tam zostanie 
skrócony. Adres IP wysyłany przez Państwa przeglądarkę internatową w kontekście Google Analytics 
nie łączy się z innymi danymi Googla. W imieniu operatora tej strony internetowej, Google wykorzysta 
te dane do przeanalizowania Państwa użytkowania strony internetowej, gromadzenia raportów z 
czynności dokonywanych przez użytkownika na stronie internetowej  i zapewnienia operatorowi tej 
strony innych usług związanych z tą stroną i użytkowaniem Internetu ponieważ nasz uzasadniony 
interes w przetwarzaniu danych ma również to na celu. Prawne podstawy do użytkowania Google 
Analytics to art. 15 § 3 TMG and art. 6 § 1 lit. f RODO. Dane przez nas wysyłane i połączone z plikami 
cookies, identyfikator użytkownika (np. ID użytkownika) lub identyfikator reklamowy są automatycznie 
usuwane po 14 miesiącach. Dane których okres przechowywania się zakończy są automatycznie 
usuwane raz w miesiącu. Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych, znajdą 
Państwo na stronie internetowej:  https://www.google.com/analytics/terms/ gb.html lub 
https://policies.google.com/?hl=en. 
 
Mogą Państwo odmówić wykorzystywania plików cookies poprzez wybranie odpowiednich ustawień 
w swojej przeglądarce internetowej, jednakże proszę zwrócić uwagę na fakt, że jeśli wybiorą Państwo 
takie ustawienia być może nie będą Państwo mogli korzystać z  pełni z funkcjonalności naszej strony 
internetowej. Mogą Państwo powstrzymać Google od zbierania danych generowanych przez pliki 
cookies i powiązanych z Państwa użytkowaniem naszej strony (włączając w to państwa adres IP) oraz 
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od przetwarzania tych danych przez Google poprzez ściągnięcie i zainstalowanie Browser Add-on. Pliki 
typu opt-out cookies zapobiegają zbieraniu danych w przyszłości kiedy odwiedzą Państwo daną stronę 
internetową. Aby powstrzymać Universal Analytics od zbierania danych na kilku urządzeniach muszą 
Państwo zainstalować system opt-out na wszystkich urządzeniach. Po kliknięciu w podany link opt-out 
cookie zostanie zainstalowany: Disable Google Analytics. 
 
Integracja usług i treści serwisów podmiotów trzecich  

Zintegrowaliśmy treści serwisów osób trzecich na naszej stronie internetowej (np. YouTube video, 
Vimeo video, Mapy Google). Zakłada się że dostawcy tych treści (w następstwie są nazywane 
podmiotami trzecimi) wykorzystują adres IP użytkownika. Nie mogą oni wysyłać treści  do przeglądarki 
użytkownika bez otrzymania adresu IP. Dlatego, adres IP jest wymagany do zaprezentowania treści. 
Staramy się używać tylko treści od dostawców którzy wykorzystują adres IP tylko do dostarczenia 
treści. Jednakże, nie mamy wpływu na to czy podmiot trzeci przechowuje adresy IP do celów 
statystycznych. Poinformujemy naszych użytkowników w jakim zakresie jeśli tylko będziemy  o tym 
wiedzieć.  

 
Informacje dotyczące prywatności danych dla udziałowców 
Ars Thanea SA przetwarza dane osobowe (nazwa, imię, nazwisko, adres e-mail, liczbę akcji/ udziałów, 
klasę udziałów, własność udziałów oraz numer biletu wstępu) na bazie zastosowalnego prawodawstwa 
w dziedzinie ochrony danych osobowych. Pozwala to udziałowcom na wykonywanie swoich praw w 
zakresie corocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.  

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe do udziału w corocznym walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy. Prawo udziałowcy do uczestniczenia w corocznym walnym zgromadzeniu 
zapisane jest w ustępie 118 Niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych. SYZYGY AG jest kontrolerem 
przetwarzanych do tego celu danych. Prawne podstawy tego przetwarzania zapisane są w art. 6 § 1 
ust. 1 lit. c) RODO.  

Dostawcy usług którzy przypisani są przez SYZYGY AG do zorganizowania corocznego walnego 
zgromadzenia akcjonariuszy otrzymują tylko te dane osobowe, które są niezbędne do wykonania 
usługi. Przetwarzają oni dane wyłącznie w związku z instrukcjami wydanymi przez SYZYGY AG. 
Dostawcy usług - jeśli trzeba - są zobowiązani i powiązani zgodnie z prawem o ochronie danych 
osobowych odpowiednimi umowami zgodnie z art. 28 RODO.  

Informacje dotyczące Państwa praw jako osoby, której dotyczą te dane mogą Państwo znaleźć w sekcji 
Prawa podmiotów danych.  

 
Linki do witryn zewnętrznych  
Ta strona internetowa łączy się z innymi zewnętrznymi stronami. Jeśli skorzystają Państwo z tych 
zewnętrznych linków, będą Państwo przekierowani do strony na której nasza polityka prywatności nie 
obowiązuje.  

 
Obowiązek do zapewnienia danych osobowych  
W celu przeprowadzenia działań biznesowych, muszą nam Państwo dostarczyć swoje dane osobowe, 
które są potrzebne do wdrożenia działań lub takich których potrzebujemy z powodów prawnych. Jeśli 
nie zapewnią nam Państwo tych danych, nie możemy wdrożyć ani przeprowadzić działań umownych. 
W pozostałych przypadkach, nie ma żadnych prawnych lub umownych obowiązków dostarczenia 
swoich danych.  

 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie 
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Nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.  

 
Ochrona danych  
Podjęliśmy szerokie techniczne i operacyjne środki ostrożności żeby chronić dane przechowywane 
przez nas przed nie autoryzowanym dostępem i niewłaściwym wykorzystaniem. Nasze procedury 
ochrony danych są monitorowane regularnie i uaktualniane zgodnie z procesami technologicznymi. 
Nasz zespół jest regularnie szkolony i zajmuje się ochroną danych.  
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