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REGULAMIN  
KORZYSTANIA Z DARMOWEGO PUNKTU DOSTĘPU DO INTERNETU 

JUSTWIFI 
 

 oraz 
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
Justtag Sp. z o.o. 

 
 

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU I DEFINICJE. 
 

1.1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem") określa ogólne warunki i zasady świadczenia  
w zakresie posiadanych uprawnień oraz zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium  
Rzeczpospolitej Polskiej prawa - przez Justtag sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskie 
13, 00-567 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 
pod numerem KRS: 0000463888, posiadająca numer REGON: 146701614 i numer NIP: 7010382337, 
adres poczty elektronicznej: wifi@justwifi.pl (zwanej dalej „Usługodawcą") Usługi HOT-SPOT (zwanej 
dalej „Usługą JustWIFI”) na rzecz użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami” lub w liczbie  
pojedynczej „Użytkownikiem”). 

1.2. Regulamin posługuje się pojęciami, które mają następujące znaczenie: 
a) Awaria - oznacza stan Usługi, który uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usługi, jednak                  

z wyłączeniem sytuacji, w której brak możliwości korzystania z Usługi jest wynikiem okresu  
zawieszenia lub przerwy w świadczeniu Usługi dozwolonej w ramach Regulaminu; lub jest  
wynikiem naruszenia Regulaminu przez Użytkownika; lub jest wynikiem działania Siły Wyższej; 
lub jest wynikiem awarii lub przerwy w działaniu, która wystąpiła w infrastrukturze  
telekomunikacyjnej, za którą Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności; 

b) Portal dostępowy (WWW) - strona www. umożliwiająca Użytkownikowi uzyskanie dostępu do 
Usługi; 

c) Regulamin - niniejszy Regulamin korzystania z Usługi JustWIFI; 
d) Sieć Usługodawcy - wszystkie urządzenia i łącza należące do Usługodawcy lub przez niego wyko-

rzystywane, a tworzące infrastrukturę techniczną, która służy do świadczenia Usługi JustWIFI; 
e) Siła Wyższa - wydarzenie pozostające poza kontrolą Strony uniemożliwiające wykonanie lub na-

leżyte wykonanie przez tę Stronę jej obowiązków, nieprzewidywalne oraz takie, któremu Strona 
nie mogła zapobiec, a w szczególności: wojna a w tym: wojna domowa, zamieszki, akty sabotażu, 
rozruchy, katastrofy naturalne np. huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, strajk - za wyjątkiem 
strajku pracowników Stron, akty organów władzy o charakterze powszechnym; 

f) Strona - Użytkownik oraz Usługodawca; 
g) Urządzenia Użytkownika - urządzenia własne, posiadane przez Użytkownika, za którego 

 pośrednictwem Użytkownik korzysta z Usługi; 
h) Usługa HOT-SPOT (zwana dalej „Usługą JustWIFI”) - usługa polegająca na zapewnieniu punktu 

dostępowego do Internetu w lokalizacji  
i) Umowa z Użytkownikiem – umowa o świadczenie Usługi zawierana elektronicznie pomiędzy 

Usługodawcą a Użytkownikiem o treści opisanej w Regulaminie. 
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§ 2. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG. 
 

2.1 Usługa świadczona jest w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.  
2.2 Użytkownik Usługi zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu. 

!"# W przypadku, gdy z Usługi korzysta inny podmiot, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać go z treścią 
Regulaminu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania innego  
podmiotu, tak jak za działania lub zaniechania własne. $

!"% Usługodawca zastrzega sobie prawo, bez pogorszenia jakości świadczonej Usługi, do modyfikowania 
sposobu realizacji Usługi stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień,  
a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.$

2.5 W ramach świadczonej Usługi, Usługodawca stosuje następujące środki zarządzania ruchem, w tym 
m.in. następujące środki: 

Ø Blokowanie połączeń peer-to-peer 
Ø Blokowanie dostępu do wybranych stron internetowych zgodnie z ustaleniami właściciela 
 miejsca, w którym świadczona jest usługa JustWIFI. 

2.6 Usługodawca zapewnia zgodność stosowania środków zarządzania ruchem, o których mowa w pkt 
2.5 powyżej, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego. Stosowane środki mogą  
doprowadzić do ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu Użytkownika do niektórych stron  
internetowych. 

2.7 Usługodawca zachowuje należytą staranność, w zakresie uzasadnionymi względami technicznymi  
i ekonomicznymi przy zabezpieczaniu dostępu do urządzeń infrastruktury sieciowej Usługodawcy  
i przesyłanych w niej danych Użytkownika. 

2.8 Usługodawca informuje, że aktywność Użytkowników w korzystaniu z Usługi jest monitorowana.  
W toku świadczenia usługi gromadzone są przez Usługodawcę dane o lokalizacji Urządzenia  
Użytkownika, z wykorzystaniem którego świadczona jest Usługa i adresy stron internetowych, do  
których dostęp uzyskuje Użytkownik w związku ze świadczoną Usługą. 

!"& Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Usługi przez Użytkowników Usługodawca zbiera  
w sposób automatyczny dane zawarte w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to pliki  
tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu Użytkownika w celu  
przechowywania informacji, służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii 
działań, podejmowanych przez niego w Usłudze. $

!"'( Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r.  
Nr 171, poz. 1800 ze zm.) Usługodawca informuje, że jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu 
pliki "cookies" w ramach Usługi.$

!"'' Usługodawca informuje, że Pliki "cookies" wykorzystywane przez Usługodawcę w celu: dostosowania 
zawartości Usługi do preferencji Użytkownika oraz ich optymalizacji; w szczególności pliki te 
pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Usługę, dostosowaną do 
indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik 
korzysta  
z Usługi, co umożliwia np. jej ulepszanie, jak również kierowania spersonalizowanej komunikacji  
marketingowej, z tym zastrzeżeniem, że powyższe następuje po uprzednim uzyskaniu do tego 
stosownych podstaw prawnych. $

!"'! Przechowywanie plików "cookies" nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika             
i oprogramowaniu na nim zainstalowanym.$

!"'# Przechowywanie plików "cookies" lub uzyskiwanie do nich dostępu wymaga uzyskania zgody  
Użytkownika, którą Użytkownik może wyrazić za pomocą odpowiednich ustawień oprogramowania 
zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub 
konfiguracji Usługi. $
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!"'% Do uprawnień Użytkownika należy także możliwość określenia warunków przechowywania lub  
uzyskiwania dostępu do "cookies" za pomocą ustawień oprogramowania lub konfiguracji Usługi. $

!"') Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z zapisywania plików "cookies" w swojej  
przeglądarce.$

2.16 Usługodawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, gwarantuje przestrzeganie tajemnicy  
telekomunikacyjnej dotyczącej w szczególności poufności informacji przekazywanej w sieciach  
komputerowych Usługodawcy podczas korzystania z jego usług, z wyjątkiem przypadków,  
gdy ujawnienie informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną jest wymagane na podstawie 
przepisów prawa. 
 

§3. ZAWARCIE UMOWY. 
 

3.1. Umowa o świadczenie Usługi pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem zawierana jest wraz                                
z zalogowaniem się do Portalu dostępowego WWW. Użytkownika wiąże Regulamin obowiązujący  
w chwili zalogowania się do Portalu dostępowego. 

3.2. Zawarcie Umowy przez Usługodawcę uzależnione jest od istnienia technicznych i prawnych 
możliwości realizacji Usługi na rzecz danego Użytkownika w danej lokalizacji. 

3.3. Świadczenie Usługi nie jest związane z obowiązkiem dokonania zapłaty przez Użytkownika. Usługa 
nie ma charakteru komercyjnego. 

3.4. Rozpoczęcie świadczenia Usługi rozpoczyna się wraz z każdorazowym zalogowaniem się przez 
Użytkownika do Portalu dostępowego. Warunkiem koniecznym skorzystania z Usługi jest podanie 
danych wymaganych na Portalu Dostępowym.  

3.5. W celu korzystania z Usługi wymagane jest posiadanie Urządzenia Użytkownika wyposażonego  
w kartę radiową zgodną ze standardem IEEE 802.11.b lub 802.11.g. 

3.6. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana. Usługodawca nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników  
w zakresie zakupu i konfiguracji kart radiowych lub anten. 

3.7. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych. 
3.8. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego komputera oraz innych 

Urządzeń Użytkownika przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz do posiadania 
oprogramowania antywirusowego. 

3.9. W szczególności zabronione jest: 
a) usiłowanie uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których Użytkownik nie jest 

uprawniony; 
b) podejmowanie prób w zakresie ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewo-

dowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli i in.); 
c) rozpowszechnianie materiałów stanowiących przedmiot praw własności intelektualnej przysłu-

gujących osobom trzecich (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.), w sytuacji gdy Użytkownik nie 
dysponuje odpowiednimi prawami; 

d) zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, przechowywanie oraz pobieranie z sieci Internet materia-
łów sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa oraz naruszających prawa osób trzecich; 

e) przechowywanie, przetwarzanie, przesyłanie, udostępnianie oraz pobieranie z sieci Internet da-
nych sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa oraz naruszających prawa osób trzecich; 

f) dalsze udostępnianie (odpłatne, nieodpłatne) sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów 
itp.; 

g) uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do Sieci Usługodawcy; 
h) korzystanie z aplikacji peer2peer; 
i) podejmowanie działań, które mogą utrudnić albo uniemożliwić świadczenie lub korzystanie  

z Usług Usługodawcy. 
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§ 4. ROZWIĄZANIE UMOWY. 
 

4.1 Usługodawca jest uprawniony wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach, 
gdy: 
a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu bądź podejmuje działania utrudniające albo 

uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z Usług Usługodawcy; 
b) Użytkownik korzysta z Usług do celów niezgodnych z dobrymi obyczajami lub przepisami  

obowiązującego na terytorium RP prawa. 
4.2 Użytkownik jest uprawniony rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym  

poprzez zakończenie korzystania z Usługi.  
4.3 W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym dostęp  

danego Użytkownika do Sieci Usługodawcy oraz Usługi zostanie zablokowany. 
4.4 Niezależnie od powyższego Usługodawca jest uprawniony natychmiastowo przerwać albo w istotnym 

zakresie ograniczyć świadczenie Usług w przypadku: 
a) wystąpienia szczególnego zagrożenia dla Sieci Usługodawcy lub konieczności zachowania inte-

gralności ww. Sieci; 
b) określonym w punkcie 5.1. a) lub b) powyżej. 

 
 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
 

5.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa 
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa zostaje zawarta w języku polskim. 

5.2. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, zmiana  
Regulaminu jest skuteczna po jego zaakceptowaniu przez Użytkownika. W przypadku Użytkownika, 
który już korzystał z Usługi i zaakceptował Regulamin, wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne 
dopiero po zaakceptowaniu treści nowego Regulaminu przez Użytkownika, podczas zawierania 
kolejnej Umowy o świadczenie Usługi. Brak akceptacji Regulaminu jest jednoznaczny z rozwiązaniem 
Umowy przez Użytkownika. 

5.3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za 
nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień 
Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa 
celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu. 

5.4. Strony nie są uprawnione do przeniesienia praw wynikających z Umowy oraz Regulaminu na podmiot 
trzeci, bez zgody drugiej Strony jaka powinna zostać udzielona - pod rygorem nieważności - w formie 
pisemnej. 

)")" Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania wszelkich sporów  
wynikających lub pozostających w związku z Regulaminem. Użytkownikowi będącemu konsumentem 
w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do polubownego rozwiązania sporu,  
w szczególności w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa UKE lub przez 
polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie UKE. W przypadku nierozwiązania sporu zostanie on 
poddany sądowi właściwemu w myśl przepisów obowiązującego prawa. $

5.6. Regulamin został zaktualizowany w dniu 10.09.2020 r. 
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POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Justtag Sp. z o.o. 

 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Justtag sp. z o.o.  
jest administratorem danych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których  
Justtag sp. z o.o przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak  
i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. 
 
Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. Państwa dane przetwarzamy wyłącznie 
na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, czyli Rozporządzenia 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 
(„RODO”) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 
 
Justtag sp. z o.o jest członkiem IAB (Interactive Advertising Bureau – Związek Pracodawców Branży 
Internetowej), tj.  zrzeszenia podmiotów z branży internetowej, którego celem jest podejmowanie działań 
na rzecz reprezentacji interesów tych podmiotów, działań promocyjnych i ochrony prawnej. Justtag Sp. z o.o 
akceptuje zasady przyjęte przez IAB w ramach IAB Europe Transparency & Consent Framework, czyli 
strukturze, której celem jest utworzenie standardu przetwarzania danych osobowych i zunifikowanie zasad 
ich przetwarzania, w celu ich lepszej ochrony. 
 
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Justtag Sp. z o.o. 
Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail iod@justtag.com lub listownie na wskazany poniżej adres 
siedziby: 
Justtag sp. z o.o.  
Al. Ujazdowskie 13 
00-567 Warszawa 
 
II. DEFINICJE 
 
Administrator / Spółka / Justtag Sp. z o.o.  – Administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO; 
Administratorem danych jest Justtag sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, adres:Al. Ujazdowskie 13, 00-567 
Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,  
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000463888,  
NIP 7010382337. 
 
RODO - Rozporządzenia 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. 
 
Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, 
której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub 
pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer 
identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników 
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określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną 
tożsamość osoby fizycznej. 
 
Pliki Cookies, Identyfikatory – (zwane także jako „Ciasteczka”) oraz inne identyfikatory użytkownika – 
oznaczają niewielkie pliki informacyjne, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzany jest przez 
Użytkownika i które następnie zapisywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, laptopie, 
smartfonie, tablecie, etc), z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki te 
mogą zawierać m.in. informację o sposobie korzystania z danej strony internetowej przez Użytkownika. 
 
Użytkownik – osoba fizyczna, które dane osobowe zapisywane są w Plikach Cookies umieszczanych na 
stronach internetowych przez Administratora. 
 
 
III. DANE OSOBOWE 
 
Jakie dane zbieramy, cel, okres oraz podstawa prawna przetwarzania danych 

 
a) Kontakt telefoniczny lub e-mail 
Dane przetwarzane są w celu bezpośredniego kontaktu z osobami, których dane dotyczą. 
Przetwarzane dane obejmują: imię, nazwisko, firma, stanowisko, adres e-mail, nr telefonu. 
Podstawą przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 
1 lit. f RODO kontakt z klientami/kontrahentami, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora 
danych .   
Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub usunięcia po okresowym przeglądzie 
aktualizacyjnym. 
 
b) Prowadzenie dokumentacji księgowo-rachunkowej 
Dane przetwarzane są w celu obsługi księgowo-rachunkowej Administratora. 
Przetwarzane dane obejmują: imię, nazwisko, adres, nazwa firmy, nr identyfikacyjny, nr rachunku bankowego. 
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie danych w celu wykonania 
umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 
związanego z realizacją zadań wynikających z Ordynacji Podatkowej oraz Ustawy  
o rachunkowości. 
Dane będą przetwarzane do zakończenia rozliczeń podatkowych. 
 
c) Wykonanie prawa do dochodzenia roszczeń. 
Dane przetwarzane są w celu dochodzenia roszczeń Administratora lub obrony przed roszczeniami strony 
przeciwnej. 
Przetwarzane dane obejmują: imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko, adres, nr telefonu. 
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli dochodzenie roszczeń lub obrony przed 
roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych. 
Dane będą przetwarzane do upłynięcia okresu przedawnienia roszczeń. 
 
d) Rekrutacja pracowników. 
Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowiska pracy. 
Zakres przetwarzanych danych zgodny jest art. 22¹ §1 Kodeksu Pracy oraz dodatkowymi danymi przekazanymi 
nam przez kandydatów do pracy. 
Podstawą przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, c  i f RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą,  
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze związanego z realizacją zadań wynikających 
z Kodeksu Pracy oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych – rekrutacja 



 

 
7 

pracowników. Podanie nam danych jest dobrowolne, a niepodanie będzie związane z brakiem możliwości 
udziału w procesie rekrutacyjnym. 
Dane będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do momentu 
wycofania zgody. 
 
e) Profile w mediach społecznościowych (fanpages) 
Dane przetwarzane są w celu marketingu usług Administratora. 
Zakres przetwarzanych danych jest zgodny z danymi udostępnionymi nam na naszych profilach 
społecznościowych. 
Podstawą przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą oraz 
realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych – marketing usług. Umieszczanie 
komentarzy na naszych fanpage’ach oraz wysyłanie do nas wiadomości prywatnych traktujemy jako udzielenie 
przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.  
Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. 
 
Dodatkowo informujemy, iż odwiedzanie fanpage’y oraz wchodzenie z nimi w jakąkolwiek interakcję, 
powoduje, że portal społecznościowy również będzie miał dostęp do Państwa danych osobowych jako 
odrębny administrator. 
Informacje nt. przetwarzania danych osobowych przez Facebook znajdą Państwo pod adresem: 
https://www.facebook.com/privacy/explanation 
Informacje nt. przetwarzania danych osobowych przez LinkedIn znajdą Państwo pod adresem: 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
 
 
f) Realizacja usługi JUSTWIFI 
Dane przetwarzane są w celu zapewnienia usługi punktu dostępowego do Internetu w różnych lokalizacjach. 
Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, wiek, płeć,  pliki cookies,  
IP Address, Mac Address, dane lokalizacyjne, historia przeglądanych stron internetowych. 
Podstawą przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą,   
na działania marketingowe dotyczące produktów i usług podmiotów trzecich (w tym analizowanie  
i profilowanie danych w celach marketingowych), art. 6 ust. 1 lit. b  RODO tj. przetwarzanie danych  
w celu realizacji umowy  Justtag-Użytkownik na wykonanie usługi oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, pomiary 
statystyczne oraz marketing  produktów i usług administratora (w tym analizowanie i profilowanie danych w 
celach marketingowych), co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych. 
Dane będą podlegać profilowaniu oraz zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji  
w działaniach marketingowych. 
Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, zgłoszenia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie 
danych oraz przez okres realizacji umowy z zastrzeżeniem że czasami, dane mogą być przetwarzane również 
po wygaśnięciu  umowy, jednakże wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego 
prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń 
(maksymalnie 3 lata). 
Podanie danych osobowych do realizacji usług jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako 
niezbędne do świadczenia usług uniemożliwi ich świadczenie. 
 
f) Dostęp do usługi KoalaMetrics 
Dane przetwarzane są w celu realizacji usługi KoalaMetrics. 
Zakres przetwarzanych danych obejmuje: identyfikator reklamowy użytkownika, informacje o sieciach WiFi  
w zasięgu użytkownika aplikacji, mocy sygnału oraz czasu pojawienia się w zasięgu danej sieci oraz informacje 
o modelu urządzenia, systemie operacyjnym, ustawionym języku i strefie czasowej. 
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Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą, na działania 
marketingowe dotyczące produktów i usług Justtag oraz podmiotów trzecich (w tym analizowanie  
i profilowanie danych w celach marketingowych), 
Dane będą podlegać profilowaniu oraz zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji w działaniach 
marketingowych. 
Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub usunięcia po okresowym przeglądzie 
aktualizacyjnym. 
Dane osobowe przekazujemy następującym kategoriom podmiotów przetwarzających dane w imieniu 
Administratora: podmioty będące właścicielami serwerów, na których Administrator przechowuje dane 
osobowe, naszym zaufanym partnerom, podmiotowi obsługującemu Justtag Sp. z o.o. w zakresie obsługi 
finansowo-kadrowej, podmiotom świadczącym usługi doradcze, współpracującej z nami kancelarii prawnej, 
podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz uprawnionym organom państwowym. 
 
W zakresie, o którym mowa powyżej dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców, których siedziby 
znajdują się poza Europejską Strefą Gospodarczą. W przypadku, w którym dane przekazywane są do 
jakiegokolwiek Państwa, w stosunku do którego wydana została decyzja Komisji Europejskiej o stwierdzeniu 
odpowiedniego stopnia ochrony, dane osobowe chronione są na poziomie prawa UE. W pozostałych 
przypadkach dane osobowe przekazywane są na podstawie zastosowania w umowach pomiędzy 
Administratorem a odbiorcami standardowych klauzul ochrony danych UE. 
W celu uzyskania kopii standardowych klauzul ochrony danych UE stosowanych przez Administratora, prosimy 
o bezpośredni kontakt z nami. 
 
 
IV. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA 
 

1. Mają Państwo prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe 
dotyczące Państwa, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: 
a. celu przetwarzania; 
b. kategorii odnośnych danych osobowych; 
c. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną 

ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; 
d. w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to 

możliwe, kryteriów ustalania tego okresu; 
e. informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia 
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; 

f. informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
g. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne 

informacje o ich źródle; 
h. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, wywierającej skutki prawne (lub w podobny 

istotny sposób wpływające na osoby, których dane dotyczą) o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, 
oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także 
o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą- 
w chwili obecnej Administrator nie prowadzi tego typu działań. 

2. Mają Państwo prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa 
danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoby których dane 
dotyczą mają prawo żądania uzupełnienia ich niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez 
przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 

3. Mają Państwo prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych 
osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi 
jedna z następujących okoliczności („prawo do zapomnienia”) : 
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a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób 
przetwarzane; 

b) cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i nie ma 
innej podstawy prawnej przetwarzania; 

c) wnoszą Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują 
nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnoszą Państwo sprzeciw na mocy art. 
21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania; 

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego 

w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator; 
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,  

o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO. 
4. Mają Państwo prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących 

przypadkach: 
a) kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi 

sprawdzić prawidłowość tych danych; 
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, 

żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 

osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
d) wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, 

czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw 
sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

5. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane 
dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej 
danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim 
przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim („prawo sprzeciwu”). 

6. Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się 
do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które Państwo dostarczyli 
Administratorowi, oraz mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez 
przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli: 
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie 

umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz 
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

7. Wykonując prawo do przenoszenia danych mają Państwo prawo żądać, by dane osobowe zostały 
przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 

8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, udzielonej na 
podstawie art. 6 ust.1 lit a) RODO, w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. 

9. W celu skorzystania z wymienionych wyżej praw należy skontaktować się z Administratorem, w formie 
podanej w części „Informacje ogólne”. 

10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, 
przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego powołanego w celu 
ochrony danych osobowych. 

 
 
V. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 
 
Przetwarzane przez nas dane osobowe są przechowywane na serwerach dedykowanych, a dostęp do nich 
mają tylko upoważnieni pracownicy Administratora.  Dbając o zapewnienie odpowiednich środków ochrony, 
wszystkie nasze systemy projektujemy z myślą o ochronie danych i zapewnieniu ich bezpieczeństwa. 
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Dążymy do zabezpieczenia poufności przetwarzanych przez nas danych zarówno w zakresie technologicznym 
(poprzez stosowanie odpowiedniego sprzętu i narzędzi), organizacyjnym (wprowadzono procedury związane 
z przetwarzaniem danych) oraz personalnym (zostały nadane imienne upoważnienia do przetwarzania danych 
i przeprowadzamy okresowe szkolenia pracowników). 
Poza danymi kadrowymi i finansowymi, które przetwarzane są w sposób szczególny, Administrator nie 
gromadzi żadnych danych wrażliwych ani danych osobowych, których udostępnienie lub ewentualna kradzież 
mogłyby spowodować szkody dla podmiotu danych. 
 
 
VI. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES 
 
Zasadniczo odwiedzając naszą stronę internetową możesz z niej korzystać nie podając żadnych danych 
osobowych, jednakże niektóre zachowania Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej  
i służą administrowaniu serwerem oraz sprawnej obsłudze strony. 
Gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego, może zawierać m.in. takie informacje jak: 

1. Datę i czas dostępu do naszej strony 
2. Adres IP 
3. Rodzaj i wersja przeglądarki 
4. System operacyjny wykorzystywany przez system dostępu 
5. Podstrony odwiedzane na naszej strony 
6. Strona odsyłające, z których system uzyskał dostęp do naszej strony internetowej 
7. Informacje o błędach jakie mogą nastąpić przy realizacji transkrypcji http 

 
Powyższe dane są zbierane automatycznie i wynikają z działania plików cookies oraz stosowania narzędzi 
Google Adwords i Google Analytics. 
Odbywa się to w następujących celach: 

1. Prawidłowe wyświetlanie treści naszej strony internetowej 
2. Analiza statystyczna 
3. Zapewnienie bezpieczeństwa 

 
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies. 

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 
przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze stron 
internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas 
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

2. Jesteśmy Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu końcowym pliki cookies oraz 
uzyskującym do nich dostęp. 

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji realizacji istotnych technik marketingowych. 
4. W ramach naszej strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” 

(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które 
przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony 
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies 
przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików 
cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj 
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz 
dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików 
cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten 
temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 

6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne 
na naszej stronie. 
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7. Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym mogą być wykorzystywane również przez 
współpracujące z nami podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w 
USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) i podlegają ich własnej polityce prywatności. 

 
Jak możesz zarządzać plikami cookies i w jaki sposób możesz wyrażać i wycofywać zgodę? 

1. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki. 
Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, 
bezpieczeństwa, utrzymania Twoich preferencji może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może 
uniemożliwić korzystanie ze naszej strony www. 

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której 
używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: 

a) Edge 
b) Internet Explorer 
c) Chrome 
d) Safari 
e) Firefox 
f) Opera 

 
 Urządzenia mobilne: 

a) Android 
b) Safari (iOS) 
c) Windows Phone 

 
 

VII. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI. 
 

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, tak aby 
zapewnić, że spełnia ona obowiązujące wymogi prawne oraz wymagania spowodowane postępem 
technologicznym. 
 
Treści zamieszczone na stronie internetowej www.justtag.com są chronione prawem autorskim, a ich 
kopiowanie, rozpowszechnianie lub działania o podobnym charakterze wymagają naszej zgody. 
 
 
Ostatnia aktualizacja w dniu: 19.01.2022 r. 
 
 
 


