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Polityka prywatności dla systemu Luminum 
 
 

§1. DEFINICJE 
 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 
 

1. „Operator” rozumie się przez to  firmę Imbierowicz Urbaniak LUMINUM spółka komandytowa z 
siedzibą w Poznaniu, z adresem ul. Jesienna 21/3, 60-374 Poznań, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000799665, której dokumentacja 
rejestrowa jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla m. Poznania, Wydział VIII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7792508426, REGON: 384130334. 
 

2. „Zbiorze danych” - rozumie się przez to zbiór danych klientów. 
 

3. „Przetwarzaniu danych” - rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych, w 
szczególności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i 
usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. 
 

4. „Systemie informatycznym” - rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, 
programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu 
przetwarzania danych w systemie informatycznym Luminum stworzonym przez Technology. 
 

5. „Zabezpieczeniu danych w Systemie informatycznym” - rozumie się przez to wdrożenie i eksploatację 
stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich 
nieuprawnionym przetwarzaniem. 
 

6. „Usuwaniu danych” - rozumie się przez to zniszczenie danych. 
 

7. „Zgodzie osoby, której dane dotyczą” - rozumie się przez to oświadczenie woli, którego treścią jest 
zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być 
domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. 
 

8. „Pracowniku” - rozumie się pracownika Operatora. 
 

9. „Kliencie” – rozumie się przez to klienta prowadzonego przez Operatora, 
 

10. „Sprzedaży” – rozumie się przez to nawiązanie, ukształtowanie, zmiana treści lub rozwiązanie 
stosunku prawnego z klientami. 
 

11. „Polityce bezpieczeństwa” - rozumie dokument opisujący politykę bezpieczeństwa. 
 

12. „Ustawie” – rozumie się przez to Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. 2002, Nr. 101, poz. 926). 

 
 

§2. CELE I ZASADY ZBIERANIA DANYCH 
 
Celem wprowadzonych niniejszą Polityką prywatności zasad jest określenie, jakie dane i jakich celach są 
zbierane i przetwarzane. 
 

1. Informacje podawane przez użytkownika – podczas rejestracji w celu założenia konta 
umożliwiającego korzystanie z naszych usług prosimy użytkownika o podanie danych, które są 
niezbędne do korzystania z usług. Minimalną informacją niezbędną do podania by rozpocząć 
korzystanie z usług w trybie testowym jest informacja o adresie email użytkownika, do pełnego 
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korzystania z usług potrzebne takie dane jak: Nazwa użytkownika, NIP firmy, Nazwa firmy, Telefon 
(dane niezbędne do pełnego świadczenia usług są zaznaczone w procesie rejestracji, lub wymagane dla 
danej funkcjonalności w późniejszym etapie korzystania z usług). 
 

2. Pliki cookies – gdy użytkownik odwiedza stronę internetową serwisu, pobiera na swój terminal co 
najmniej jeden plik cookie. Wykorzystywanie plików, cookie umożliwia podnoszenie jakości naszych 
usług dzięki przechowywaniu informacji w pliku cookie o preferencjach użytkowników. 
 

3. Aplikacja – gdy użytkownik korzysta z aplikacji służącej do wspierania zarządzania procesami w jego 
działalności gospodarczej. Aplikacja ta nie zbiera żadnych dodatkowych danych informacyjnych na 
temat klienta poza podanymi w procesie rejestracji, lub w etapach późniejszych wymaganych dla 
danej funkcjonalności. 

 
Oprócz wyżej wymienionych celów użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie 
zgromadzonych informacji do: 

• udostępniania, utrzymywania, ochrony i udoskonalania naszych usług oraz tworzenia nowych usług; 

• ochrony praw i własności firmy oraz użytkowników jej produktów. 
 

Informacje te mogą zostać użyte w innym celu niż podany podczas ich gromadzenia wyłącznie po uprzednim 
uzyskaniu zgody użytkownika. 
 
 

§3. UDOSTĘPNIANIE DANYCH 
 
Zebrane dane mogą być udostępnione innym firmom wyłącznie w następujących okolicznościach: 

• Użytkownik w jasny sposób wyraził zgodę na takie udostępnienie. 

• Informacje o danych osobowych klientów przekazujemy jedynie naszym podmiotom 
zależnym, firmom stowarzyszonym lub innym zaufanym firmom, z którymi 
współpracujemy bądź osobom w celu przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu. 

 
Od tych podmiotów wymagamy podpisania umowy o zachowaniu poufności, oraz umowy o powierzeniu 
przetwarzania danych osobowych w tym wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji według naszych 
instrukcji oraz przy zastosowaniu wszelkich innych odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa 
danych 
 
W żadnym przypadku nie udostępniamy danych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, poza 
przypadkami wymaganymi przez polskie prawo. 
 
 

§4. ZABEZPIECZENIE DANYCH 
 

1. Operator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę zbieranych i przetwarzanych 
danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności 
zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. 
 

2. Do przetwarzania w celach analitycznych zbieranych danych uprawnione są wyłącznie osoby, które 
zostały do tego upoważnione przez Administratora danych, każda z takich osób posiada swój 
identyfikator i hasło. 
 

3. W procesie zbierania i przetwarzania zebranych danych wykorzystywane są odpowiednie środki 
bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, 
ujawnieniem lub zniszczeniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, 
procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie 
algorytmy szyfrowania i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed 
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nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane. Szczegółowy opis 
zabezpieczenia danych przed ujawnieniem, lub zniszczeniem opisuje Polityka Bezpieczeństwa. 
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