
POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU PAPU.IO 
 
PAPU.io przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Starannie dobieramy i           
stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne przewidziane prawem a zapewniające          
ochronę przetwarzanych danych. W szczególności PAPU.io zabezpiecza dane przed ich          
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem          
obowiązujących przepisów prawa. PAPU.io sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania          
danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. 

1. Polityka Prywatności jest zgodna z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w          
szczególności stanowi wykonanie obowiązków wynikających z tzw. Ogólnego        
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, tj. 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, Dz. U. 2018.100. 

2. Właścicielem strony (Serwisu) PAPU.io i Administratorem Danych osobowych Użytkowników         
jest Firma PAPUKURIER Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sowińskiego 18A, o nr                
KRS 0000567424, NIP 7792433088.  

3. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego dokumentu jest zawsze osoba fizyczna, która          
korzysta z serwisu PAPU.io, niezależnie od tego, czy działa w ramach prowadzonej            
działalności gospodarczej lub zawodowej, czy też jako konsument.  

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również          
ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz          
rozliczenia usług świadczonych przez Papukurier Sp. z o. o. 

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do           
treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

6. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie generowania strony demonstracyjnej lub          
przesyłania formularza kontaktowego są wykorzystywane do celów kontaktowania się z          
Użytkownikiem w ramach przedstawienia usług świadczonych przez Papukurier Sp. z o. o.. 

7. Dane kontaktowe mogą być wykorzystywane do przesyłania Użytkownikowi przez Papukurier          
Sp. z o. o. informacji marketingowych. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z             
otrzymywania tego typu informacji. 

8. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania          
na podstawie przepisów prawa w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości,         
administracji fiskalnej. 

9. Danymi osobowymi w rozumieniu niniejszego dokumentu są wszystkie informacje o osobie           
fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka          
szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,       
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji,            
identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz          
innej podobnej technologii. 

10. Informacja o plikach cookies 
a. Serwis PAPU.io korzysta z plików cookies, które stanowią dane informatyczne, w           

szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym         
Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.          
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas          
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

b. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies        
oraz uzyskującym do nich dostęp jest Dostawca. 

c. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 



i. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji       
Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby         
zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę tworzenia statystyk, które         
pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownika korzystają ze stron         
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

ii. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań       
Użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia        
dostosowanie zawartości i wyglądu Serwisu do panujących trendów,        
statystyki stosuje się też do oceny popularności strony; 

iii. możliwości logowania w Serwisie; 
iv. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych        

materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google; 
v. utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie Serwisu. 
vi. wyłączenie plików cookies może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji         

Serwisu PAPU.io. Wyłączenie opcji przyjmowania plików cookies nie blokuje         
natomiast dostępu do treści zamieszczanych w PAPU.io. 

d. Serwis PAPU.io stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe.            
Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony           
Serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki).          
Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich           
usunięcia przez Użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. Zarówno pliki            
cookies sesyjne, jak i trwałe nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek Danych           
Osobowych i informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. 

e. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)       
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu        
końcowym Użytkownika. Użytkownika mogą 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. 

f. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności         
dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

g. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane        
mogą być również przez współpracujących z Dostawcą reklamodawców oraz         
partnerów. 

h. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć           
Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik          
korzysta z Serwisu PAPU.io. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce            
nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. 

11. Przetwarzanie Danych Osobowych w celach marketingowych. PAPU.io przetwarza Dane         
Osobowe Uzytkowników w celach marketingowych, to jest w celu realizowania następujących           
działań marketingowych.  

a. Reklama Kontekstowa: Działania te polegają na wyświetlaniu treści marketingowych,         
które nie są dostosowane do preferencji Użytkownika, w tym w formie bannerów            
internetowych lub funkcjonalności typu „Push”. W takim przypadku podstawą prawną          
przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes PAPU.io (art. 6          
ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki, produktów i usług.  

b. Reklama Behawioralna. Działania te polegają na wyświetlaniu treści marketingowych,         
które są dostosowane do preferencji Użytkownika, w tym w formie bannerów           
internetowych lub funkcjonalności typu „Push”. W takim przypadku podstawą prawną          
przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes PAPU.io (art. 6          
ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki, produktów i usług.  



c. Newsletter. Działania te polegają na przesyłaniu powiadomień (w formie wiadomości          
e-mail) o interesujących ofertach lub treściach, w tym informacji handlowych.          
Adresatami tych działań marketingowych są Użytkownicy, którzy wyrazili zgodę na          
subskrypcję newslettera (podali adres e-mail w formularzu zgłoszeniowym do         
newslettera) i zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania Danych Osobowych          
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych może być w               
każdym czasie cofnięta.  

d. Marketing Bezpośredni. Dane Osobowe mogą być wykorzystywane przez PAPU.io         
również do kierowania do niego treści marketingowej różnymi kanałami (poprzez          
pocztę e-mail, drogą telefoniczną, poprzez MMS/SMS-a). Adresatami tych działań         
marketingowych są Użytkownicy, którzy wyrazili zgodę na kontakt z nimi drogą           
elektroniczną i/lub telefoniczną w celach marketingowych i zgoda ta stanowi          
podstawę prawną przetwarzania Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).            
Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych może być w każdym czasie cofnięta.  

e. Profilowanie. PAPU.io za zgodą Użytkownika, realizuje działania marketingowe z         
wykorzystaniem przetwarzania danych osobowych w sposób automatyczny, w tym         
poprzez profilowanie; zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta.  

f. Formularze kontaktowe. PAPU.io zapewnia Użytkownikom możliwość kontaktu       
poprzez elektroniczne formularze kontaktowe oraz kontaktowe adresy e-mail,        
udostępnione na prowadzonych przez PAPU.io stronach internetowych. Skorzystanie        
z formularza, a więc wysłanie PAPU.io wiadomości, wymaga podania Danych          
Osobowych Użytkownika (Nazwa Restauracji, Adres e-mail, Numer telefonu). Jest to          
niezbędne, by PAPU.io skontaktował się z Użytkownikiem i udzielił odpowiedzi na           
skierowane zapytanie.  

12. Przetwarzanie Danych Osobowych w ramach aktywności w Social Mediach (Facebook,          
Quora, YouTube, Instagram, LinkedIn, Wykop, Twitter, Capterra.com, Finances Online,         
Pinterest, itp.) PAPU.io przetwarza DANE OSOBOWE osób (Uzytkowników) odwiedzających         
te profile. Dane te obejmują w szczególności adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje              
gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii 

Papukurier Sp. z o. o. zapewnia Użytkownikom możliwość wglądu i modyfikacji danych osobowych             
łącznie możliwością ich usunięcia ze zbioru danych gromadzonych przez Papukurier Sp. z o. o..              
Jeżeli Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące         
przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia             
odpowiedzialności Użytkownika, Papukurier Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zachowania tych             
danych do czasu wyjaśnienia wzajemnych roszczeń. 

 


