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Polityka prywatności 

Wstęp 
Celem Polityki Prywatności Visent Coders jest opisanie w jaki sposób Visent Coders zbiera, 
przetwarza i wykorzystuje informacje o Tobie jako Użytkowniku w aplikacjach mobilnych i webowych 
oraz w naszym newsletterze. Proszę zapoznaj się uważnie z poniższymi informacjami. Jeśli coś będzie 
dla Ciebie niezrozumiałe – skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: hello@meetinga.com 
 
W naszej polityce prywatności znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania: 

a. Czy zbieramy jakiekolwiek dane o Tobie? 
b. Kto jest administratorem danych? 
c. Gdzie możesz uzyskać dostęp do Twoich danych i je edytować? 
d. Jak bezpieczne są Twoje dane? 

 

Typ przetwarzanych danych 

Twoje dane przetwarzane przez aplikacje Visent Coders, w szczególności aplikacja eventowa 
Meetinga. Visent Coders nie zbiera żadnych informacji o Tobie, a Administratorem danych osobowych, 
które przetwarzamy jest strona trzecia, tj. organizacja lub organizator wydarzenia, w którym bierzesz 
udział. W wyniku przetwarzania danych osobowych możemy mieć dostęp do następujących danych: 

● Imię i nazwisko 
● Adres e-mail 
● Stanowisko 
● Firma 
● Numer telefonu 
● Zdjęcie 
● Płeć 
● Kraj 

 
Informacje, które pobieramy automatycznie, ale które jednocześnie nie pozwalają na identyfikację 
użytkownika, a zatem nie stanowią danych osobowych: 

● Język telefonu 
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Dane przetwarzane w związku z zamówieniem newslettera 
 

W związku z zamówieniem newslettera przetwarzane mogą być następujące dane: 
• Imię i nazwisko; 
• Adres e-mail (jeśli użytkownik nie poda innych danych). 

W przypadku newslettera administratorem Twoich danych jest spółka Visent Coders z siedzibą w 
Warszawie, jako autor newslettera. Dalsze powierzenie Twoich danych może dotyczyć wyłącznie 
administratora systemów informatycznych, służących do utrzymania i wspierania usług świadczonych 
przez Visent Coders. 
 
Właściwymi danymi kontaktowymi w sprawie twoich danych w związku z newsletterem jesteśmy my: 
Vsient Coders, sp. z o.o., ul. Chłodna 22a/14, 00-891 Warszawa, e-mail: hello@visentcoders.com. 
 

• Twoje dane będziemy przetwarzać w celach:  
• przesłania zamówionego newslettera  
• weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług, 
• marketingu usług i komunikowania się przez Visent Coders z korzystającymi z newslettera  
• prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności, 
• obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń. 

 
Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na 
żądanie użytkownika oraz realizacja powyższych celów, które wynikają z naszych prawnie 
uzasadnionych interesów jako administratora. 
 
Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i 
atrakcyjności newsletterów Visent Coders, zwiększeniu ilości zamawianych newsletterów jak również 
promocji i informacji o oferowanych usługach.  
 
Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego 
uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji wskazanych powyżej celów np. 
podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni 
reklamowej na naszych serwisach. 
Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla realizacji celów 
przetwarzania, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania. 
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Jak używamy danych 
Wszystkich wyżej wymienionych danych używamy w celu świadczenia usługi, realizowanej przez 
nasze aplikacje mobilne, w szczególności aplikację do obsługi wydarzeń. Możesz dokonać rejestracji 
własnoręcznie podając wymagane przez organizatora wydarzenia dane, takie jak: adres e-mail, numer 
telefonu czy imię i nazwisko. Możesz otrzymać powiadomienie mailowe, w którym otrzymasz od 
organizatora kod rejestracji na wskazane wydarzenie. 
 
Dane wymienione w punkcie 2 polityki prywatności wykorzystywane są szczególnie w module 
networkingowym umożliwiającym nawiązywanie kontaktów wśród uczestników wydarzenia i 
wzajemną komunikację za pośrednictwem czatu ogólnego i czatu 1:1. Inni uczestnicy wydarzenia, 
zalogowania do modułu networkingowego, widzą Twoje imię, nazwisko oraz opcjonalnie: zdjęcie, 
stanowisko i firmę. Twój adres e-mail oraz opcjonalnie numer telefonu widoczny jest dopiero po 
akceptacji zaproszenia innego użytkownika zalogowanego w module networkingowym w aplikacji. 
 

Dostęp do Twoich danych 
Masz dostęp do swoich danych za pośrednictwem aplikacji udostępnionej na wydarzenie, w którym 
uczestniczysz. Logujesz się do aplikacji za pomocą danych (login i hasło) otrzymanych od organizatora 
wydarzenia za pośrednictwem maila lub w wyniku rejestracji konta własnoręcznie. Po zalogowaniu 
do aplikacji masz dostęp do swoich danych z możliwością ich edycji.  
 
Jeśli chcesz usunąć swoje konto z aplikacji masz do dyspozycji dwie drogi: 

● Bezpośredni kontakt z organizatorem wydarzenia 
● Kontakt mailowy z Visent Coders: hello@meetinga.com (w wiadomości prosimy podać 

koniecznie: 
o Adres e-mail, którego używasz do logowania do aplikacji 
o Nazwę wydarzenia/aplikacji 
o W tytule prosimy umieścić tekst „Usunięcie konta” 

 

Bezpieczeństwo Twoich danych 
Twoje dane w aplikacji zabezpieczone są hasłem. Nie są połączone w żaden sposób z profilami 
osobistymi w social media tj. np. LinkedIn bądź Facebook. Ponadto komunikacja między aplikacją a 
serwerem jest zabezpieczona certyfikatem SSL (w tym szyfrowane są wiadomości wysyłane na czacie 
w module networkingowym). Czat oraz komunikacja video jest oparta o rozwiązanie trzeciej strony, 
której zasady przetwarzania danych opisane są tutaj: https://www.twilio.com/gdpr Dostęp do panelu 
administracyjnego aplikacji chroniony jest loginem i hasłem administratora, a dane dostępowe 
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przechowywane są w menedżerze haseł z dwuetapową weryfikacją, do których dostęp w Visent 
Coders ma ograniczona liczba osób. 
 
Podkreślamy jednak, że Internet nie jest miejscem w 100% bezpiecznym, wobec tego nie możemy 
zagwarantować 100% bezpieczeństwa Twoich danych tj. nie możemy zagwarantować, że Twoje dane 
pozostaną niedostępne lub nie ulegną zniszczeniu. 
 

Zmiany  
Nasza polityka prywatności może od czasu do czasu ulec zmianie, jednak nie ograniczamy Twoich 
praw ani nie przetwarzamy więcej informacji o Tobie niż dotychczas. Jeśli zajdą znaczące zmiany 
polityki prywatności, która będzie wpływać bezpośrednio na Twoje dane (w tym szczególności 
bezpieczeństwo lub dostępność) otrzymasz od nas wyraźny komunikat (poprzez wiadomość e-mail, 
push notyfikację w aplikacji). Ponadto sama polityka prywatności jest dostępna na naszej stronie oraz 
na Twoją prośbę możemy udostępnić archiwalne wersje dokumentu. 
 

Kontakt z nami 
Jeśli masz pytania lub wątpliwości w każdej chwili możesz się z nami skontaktować pod adresem 
mailowym: hello@meetinga.com 
 


