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POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Preambuła 

1. Firma Space is More Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania pry-

watności osób, których  dane przetwarza a w szczególności  osób odwiedzających stronę 

http://www.spaceismore.com Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział 

jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność. Administrator danych 

osobowych oświadcza, że przetwarza dane osobowe z poszanowaniem obowiązujących 

norm prawnych a w szczególności z uwzględnieniem  regulacji Rozporządzenia Parla-

mentu Europejskiego i Rady UE 2016/ 679. 

2. Administratorem danych osobowych jest Space is More Sp. z o.o. z siedzibą we Wro-

cławiu ul. Zygmunta Wróblewskiego 38; NIP: 8982232732  w imieniu którego wszelkie 

czynności podejmują podmioty uprawnione do reprezentacji przedsiębiorstwa zgodnie  

z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

3. Administrator w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przetwarza dane 

kandydatów do zatrudnienia oraz udziału w misjach badawczych,  osób zatrudnionych  

w przedsiębiorstwie, uczestników misji badawczych, kontrahentów będących przedsię-

biorcami, osób które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. 

4. W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa danych osobowych w przedsiębiorstwie 

został wyznaczony IOD tj. Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem poczty elek-

tronicznej iod@lunares.space oraz numerem telefonu +48 887 399 999. 

 

Zbieranie danych 

1. Administrator uzyskuje dane osobowe podmiotów oznaczonych w pkt 3 preambuły 

poprzez: 

a. przekazanie bezpośrednie przez podmiot oznaczony w pkt 3 

b. przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej przez podmiot oznaczony w pkt 3  
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c. pobieranie z rejestrów publicznych     

d. stronę internetową http://www.spaceismore.com   

2. Podczas wizyty  osoby na wskazanej stronie nasze serwery automatycznie zapisują 

tzw. logi systemowe - anonimowe informacje takie jak czas twojej wizyty, adres ip, ad-

res url, przeglądarka, itp. 

3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy 

służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane ni-

komu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią firmy. 

4. Strona http://www.spaceismore.com wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Identyfi-

kują one przeglądarkę osoby odwiedzającej oraz usprawniają działanie serwisu. W usta-

wieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre 

funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka nie zawierają żadnych 

danych osobowych. 

5. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit.a, b, d, f w za-

leżności od podmiotu i okoliczności a podanie danych przez osoby oznaczone w pkt 3 

preambuły  jest w zależności od podmiotu i okoliczności wymogiem  umownym lub usta-

wowym.    

6. Dane podmiotów oznaczonych w  pkt 3 są  zbierane w zakresie niezbędnym do wyko-

nania celu, dla którego są zbierane tj. zatrudnienie, współpraca, prowadzenie misji ba-

dawczych, marketing. W przypadku gdy Administrator uzyska dane podmiotów oznaczo-

nych w pkt 3 preambuły w zakresie szerszym niż jest to konieczne ( tzw. dane zbytecz-

ne) Administrator niezwłocznie usuwa wskazane dane przekraczające zakres niezbędny. 

7. Zakres przetwarzanych danych kontrahentów, klientów dostawców oraz osób, które 

wyraziły zgodę na otrzymywanie  informacji handlowych o produktach przedsiębiorstwa 

nie przekracza zakresu danych personalnych, teleadresowych oraz innych danych nie-

zbędnych do  prawidłowych rozliczeń finansowych. Wskazany zakres nie zawiera szcze-

gólnych kategorii danych.  

8. Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji handlowych mogą dopisać się do 

listy mailingowej znajdującej się pod linkiem info@spaceismore.com – aby skutecznie 
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zapisać się do listy mailingowej konieczne jest wyrażenie zgody o treści ,, Wyrażam zgo-

dę na otrzymywanie informacji handlowych od Space is More Sp. z o.o.  na podany prze-

ze mnie adres poczty elektronicznej. Wiem, że w każdym czasie mogę wskazaną zgodę 

wycofać w sposób opisany w Polityce Prywatności Space is More Sp. z o.o. 

9. Osoba, która wyraziła zgodę na marketing może ją w każdym czasie wycofać poprzez 

przesłanie Oświadczenia o treści ,, Cofam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych 

od Space is More Sp. z o.o.’’     

10. Administrator przetwarza dane do czasu zrealizowania celu ich przetwarzania ( re-

krutacja, zatrudnienie, współpraca, prowadzenie misji badawczych, marketing.) a po 

upływie tego terminu przetwarza tylko te dane podmiotów oznaczonych w pkt 3 pream-

buły których archiwizowanie jest konieczne, ze względu na przepisy ustawy o rachunko-

wości oraz innych obowiązujących aktów prawnych.  

11. Odbiorcami danych osobowych zatrudnionych, członków misji, kontrahentów są: 

a. biuro rachunkowe, 

b. organy skarbowe 

c. lekarze ( medycyna pracy, badania wytrzymałościowe, testy psychologiczne) – nie 

dotyczy kontrahentów, którzy nie biorą udziału w misji    

d. ubezpieczyciele  

e. inni kontrahenci jeżeli jest to uzasadnione koniecznością realizacji usługi 

12. W sytuacji gdy Administrator w celu wykonania swoich obowiązków lub prawidłowej 

realizacji umowy jest zobowiązany do powierzenia danych osobowych ze zbiorów Admi-

nistratora podmiotowi trzeciemu, zawiera ze wskazanym podmiotem umowę powierze-

nia przetwarzania w formie pisemnej.  

13. Dane uczestników misji badawczych są przetwarzane również przez dedykowany dla 

prowadzonego przez Space is more Sp. z o.o. Habitatu Lunares  system Habitat Os. 

Wskazany system zapewnia poufność, integralność, dostępność i odporność systemu jak  

i czynności przetwarzania oraz właściwie zabezpiecza dane  przed ich udostępnieniem 

osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679. 
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Prawa osób, których dane dotyczą 

1. Każdy podmiot oznaczony w pkt 3 preambuły przekazujący swoje dane osobowe ma 

prawo zwrócić się z wnioskiem do Administratora danych osobowych o udzielenie infor-

macji dotyczących danych osobowych (w szczególności o zakres i cel przetwarzanych 

danych) wskazanego podmiotu przetwarzanych przez Administratora. Wniosek powinien 

zostać sporządzony w formie pisemnej, osobiście podpisany przez upoważnionego i prze-

słany do Administratora. Wskazany wniosek należy przesłać na adres siedziby Admini-

stratora lub w formie skanu na adres elektroniczny info@spaceismore.com . 

2. Administrator udzieli odpowiedzi na wniosek w terminie miesiąca od odebrania wnio-

sku o udzielenie informacji, z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego paragrafu. Oprócz odpo-

wiedzi na wniosek, Administrator dostarczy wnioskodawcy jedną kopię wszystkich da-

nych, które przetwarza w ramach swojej działalności. Wnioskodawca ma prawo zażądać 

przedłożenia więcej niż jednej kopii, przy czym Administrator ma prawo uzależnić wy-

danie kopii od dokonania opłaty. Wskazany wniosek należy przesłać na adres siedziby 

Administratora lub adres elektroniczny info@spaceismore.com . 

3. Każdy podmiot, którego dane przetwarza Administrator danych osobowych ma prawo 

do żądania sprostowania, uaktualnienia, usunięcia swoich danych osobowych, ogranicze-

nia przetwarzania, uzyskania swoich danych w ustrukturyzowanym formacie oraz prze-

kazania oznaczanego formatu danych osobowych do wskazanego przez niego administra-

tora, jak również prawo do żądania usunięcia danych. Wniosek powinien zostać przesła-

ny w formie pisemnej na adres Wróblewskiego 38, 51-627 Wrocław lub elektronicznie na 

adres info@spaceismore.com . 

4. Administrator ma obowiązek ustosunkowania się do wniosków osób, których dane 

przetwarza bez zbędnej zwłoki a w każdym razie w terminie miesiąca. W sytuacji gdy 

charakter żądania jest skomplikowany lub Administrator otrzymał dużą ilość wniosków, 

termin można przedłużyć o kolejne dwa miesiące, po uprzednim poinformowaniu wnio-

skodawcy w terminie  30 dni  od  otrzymania wniosku o przyczynie opóźnienia. Admini-

strator przesyła odpowiedź w formie elektronicznej, chyba że osoba składająca wniosek 
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zażąda formy pisemnej. Administrator informuje wnioskodawcę o konieczności przedłu-

żenia terminu do udzielenia odpowiedzi.     

5. Każdy, czyje dane są przetwarzane przez Administratora w celach związanych z prze-

syłaniem informacji handlowych, ma prawo zgłoszenia sprzeciwu dot. przetwarzania je-

go danych przez Administratora, który dla swojej szybszej skuteczności powinien zostać 

wysłany w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub skan na adres elektro-

niczny  

6. W przypadku , gdy  Administrator nie odpowie w terminie ustawowym na wskazane  

w niniejszym dokumencie wnioski, wnioskodawcy przysługuje skarga do  organu nadzor-

czego  Zgodnie z  obowiązującymi normami prawnymi organem nadzorczym w sprawie 

ochrony danych osobowych do którego można kierować skargi  jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opubliko-

wanie nowej polityki prywatności na tej podstronie. 

2. Niniejszy dokument rozpoczyna obowiązywanie z chwilą umieszczenia na stronie 

http://www.spaceismore.com 

http://www.spaceismore.com/

