POLITYKA PRYWATNOŚCI KINO POLSKA TV S.A.
I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych osób fizycznych odwiedzających serwis internetowy
www.zoomtv.pl , zwany dalej „Serwisem”, przetwarzanych zgodnie z niniejszą polityką
prywatności jest właściciel Serwisu, tj. spółka pod firmą Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Puławskiej 435a, 02-801 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000363674, NIP 5213248560, o kapitale zakładowym w wysokości
1.982.140,40 zł, opłaconym w całości („Administrator”).
Administrator jest również właścicielem następujących serwisów internetowych:
kinopolska.pl
stopklatka.pl
zoomtv.pl
kinopolskamuzyka.pl
gametoon.pl
kinotv.pl
filmbox.pl
stopklatka-sa.pl
relacjeinwestorskie.kinopolska.pl
archiwum.stopklatka.pl
Dane osobowe użytkowników Serwisu są przetwarzane przez Administratora zgodnie z wymaganiami
Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady 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”).
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu korzystania z Serwisu. Brak akceptacji
postanowień niniejszej Polityki Prywatności oznacza brak możliwości korzystania z Serwisu.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkowników
przez Administratora, mogą Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem elektronicznej
skrzynki pocztowej e-mail pod adresem rodo@kinopolska.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby
przedsiębiorstwa Administratora.
II. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe użytkowników Serwisu są pozyskiwane bezpośrednio od nich. W przypadku kontaktu
z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, Administrator
przetwarza dane podane w celu nawiązania kontaktu, w tym imię, nazwisko, adres e-mail lub nr
telefonu, treść zadanego pytania lub poruszonego zagadnienia oraz ewentualnie inne dane, które
konkretny użytkownik podał, kontaktując się z Administratorem.
W związku ze stosowaniem plików cookies, Administrator może przetwarzać następujące dane: adres
IP, długość trwania danej sesji, częstość odwiedzania serwisu, źródło, odesłanie.
III. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników Serwisu będą przetwarzane w następujących celach:
a. udzielenia odpowiedzi osobom fizycznym, kontaktującym się z Administratorem, w tym za
pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, co stanowi realizację
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na prowadzeniu
korespondencji z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
b. analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
polegającego na prowadzeniu pomiarów, analiz i statystyk dotyczących aktywności
Użytkowników w celu doskonalenia funkcjonalności i ulepszania treści stosowanych w
ramach strony Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy czym dane osobowe przetwarzane we
wskazanym celu nie służą do identyfikacji Użytkowników;
c. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. realizacji praw osób, których
dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
d. zawarcia i wykonania umowy w przypadku, gdy Użytkownik Serwisu jest stroną Umowy (art.
6 ust. 1 lit. b RODO),
e. utrzymywanie kontaktów biznesowych oraz związanych z realizacją i obsługą zawartej
umowy co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego
na obsłudze zawartych umów oraz utrzymywanie relacji biznesowych (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO),
f. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania
prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Kino Polska TV S.A., co
stanowi jej prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
g. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obronie
przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dane mogą być także ujawniane do następujących podmiotów:
a. upoważniony do tego personel Administratora,
b. wspierających Administratora w zakresie obsługi technicznej i informatycznej (podmioty
dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technicznego dostarczenia,
wdrażania oraz serwisu oprogramowania i serwisu sprzętu informatycznego, usług hostingu)
tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań,
c. kancelarii prawnych obsługujących Kino Polska TV S.A., a także podmiotów świadczących
usługi windykacyjne,
d. konsultingowych, audytowych i doradczych - w zakresie realizowanych przez te podmioty
usług na rzecz Administratora danych osobowych,
e. powiązanych kapitałowo lub osobowo z Kino Polska TV S.A. do wewnętrznych celów
administracyjnych,
f. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa.
Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od
tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane
osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, np. z powodu wykorzystywania narzędzi
Google Analytics i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
a. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do
których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

b. stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;
c. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ
nadzorczy;
d. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w
programie Tarcza Prywatności (PrivacyShield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
V. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Użytkownicy Serwisu, których dane dotyczą, mają prawo do żądania od Administratora realizacji
przysługujących im praw w zakresie odnoszącym się do przetwarzania ich danych osobowych.
Możliwość skorzystania z poszczególnych uprawnień może być zależna do podstawy, na której
odbywa się przetwarzanie. O ile odmowa realizacji żądania nie znajduje swojego oparcia w
przepisach prawa, Administrator realizuje następujące prawa osoby, której dane dotyczą:
a. prawo dostępu do danych osobowych użytkownika,
b. prawo do sprostowania danych osobowych użytkownika, jeżeli dane są niedokładne lub
niepełne,
c. prawo do usunięcia danych osobowych,
d. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika,
przetwarzanych w celach i na podstawie wskazanych w Polityce Prywatności. Administrator
przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione
podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub dane
Użytkownika będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń,
e. prawo do przenoszenia danych osobowych użytkownika,
f. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika,
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator przechowuje i przetwarza dane osobowe użytkowników przez okres konieczny dla
potrzeb wypełnienia celów przetwarzania wskazanych w Części III. Polityki Prywatności lub zgodnie z
bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa tj. do czasu, aż Użytkownik wycofa swoją zgodę, jeśli
dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub Administrator ustali, że cel przetwarzania się
zdezaktualizował.
VII. BEZPIECZEŃSTWO
Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych przed bezprawnym ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą,
uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami
RODO. W tym celu Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i integralności danych osobowych
użytkowników Serwisu.
VIII. POLITYKA COOKIES
Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze
osoby odwiedzającej strony Serwisu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi,
swój czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę
identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać
Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość

opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Serwisu, jednak nie pozwala na identyfikację
konkretnej osoby fizycznej.
Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym
do nich dostęp jest Administrator.
Pliki cookies są całkowicie bezpieczne dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą
przedostać się do komputerów Użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Użytkownik może ograniczyć
lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji
nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować
ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji Serwisu.
Pliki cookies są przechowywane i wykorzystywane przez Administratora w celu:
a. dostosowania i optymalizacji zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
b. tworzenia statystyk, dotyczących sposobu korzystania przez Użytkowników z Serwisu w celu
ciągłego udoskonalania zawartości i przejrzystości Serwisu.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a. „Tymczasowe” pliki cookies związane z sesją pozostają w przeglądarce tylko przez czas sesji,
tzn. do momentu wyjścia z danej witryny;
b. „Trwałe” pliki cookies pozostają w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną
usunięte przez Użytkownika);
c. „Analityczne” pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony
odwiedzone przez danego Użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają
informacji umożliwiających identyfikację Użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki
sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania
witryny Serwisu.
d.
„Funkcjonalne” pliki cookies umożliwiają witrynie zapamiętanie wszelkich wyborów
dokonywanych na stronach (takich jak zmiana rozmiaru czcionki, dostosowanie strony) i
umożliwiają takie usługi, jak dodawanie komentarzy na czyimś blogu.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
Szczegółowe informacje dotyczące obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie
opracowania statystyk dotyczących korzystania z serwisu internetowego. Podmiotom takim nie
zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników. Do celów statystycznych
Administrator korzysta z usług takich dostawców jak: Google Analytics.
W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów
trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii
reklamowej. Niniejsza Polityka nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty
trzecie.
IX. WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE
W Serwisach internetowych Administratora stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe
przekierowujące do profili Administratora prowadzonych na portalach społecznościowych: Facebook,
Twitter, Instagram. Za pomocą funkcjonalności, jakie oferują te wtyczki, Użytkownicy mogą
udostępnić poszczególne treści lub podzielić się nimi w mediach społecznościowych. Zwracamy
jednak uwagę, że korzystając z tych wtyczek dochodzi do wymiany danych pomiędzy Użytkownikiem

a danym portalem społecznościowym czy serwisem internetowym. Administrator nie przetwarza tych
danych i nie ma wiedzy, jakie dane Użytkowników są gromadzone. W związku z tym, zachęcamy do
zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności tych serwisów społecznościowych przed
skorzystaniem z danej wtyczki.
IX. NEWSLETTER
W przypadku uruchomienia przez Administratora Newslettera, Użytkownik może zapisać się do
Newslettera poprzez podanie adresu e-mail oraz imienia w formularzu kontaktowym dostępnym na
stronie. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się do Newslettera.
Dane podane w formularzu wykorzystywane będą w celu wysłania Newslettera, a podstawą prawną
ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust 1 lit. a RODO).
Dane przetwarzane będą przez cały czas działania Newslettera, chyba że Użytkownik wcześniej
zrezygnuje z jego otrzymywania.
W przypadku rezygnacji z otrzymywania Newslettera, dane Użytkownika będą przechowywane w
systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z wysyłaniem
Newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Użytkownika zgody na
otrzymywanie Newslettera, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Użytkownik może w każdej chwili sprostować lub wnieść o przeniesienie danych zapisanych w bazie
newsletter.
X. AKTUALIZACJE
Polityka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez Administratora. W takim przypadku
Administrator opublikuje zaktualizowaną wersję Polityki Prywatności na stronie Serwisu i
poinformuje Użytkowników o takich zmianach i ich dacie wejścia w życie.

