
ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI INFORMACJI 

Prywatność ma znaczenie 
Ostatnia aktualizowana: 22 lutego 2022 

Firma Firstup nie pozyskuje, nie zachowuje ani nie udostępnia żadnych danych dotyczących konkretnego 
użytkownika lub urządzenia (w tym adresów IP i identyfikatorów użytkownika) na stronach lub w aplikacjach, które 
nie są własnością firmy Firstup. 

Firma Firstup, Inc. i jej podmioty stowarzyszone („Firstup”) świadczą usługi, które łączą 
organizacje z ich pracownikami. W niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji 
wyjaśniono, w jaki sposób firma Firstup pozyskuje, wykorzystuje i ujawnia informacje za 
pośrednictwem swoich stron internetowych („Witryna”) lub poprzez inne interakcje z nami. W 
niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji wskazano, w jaki sposób firma Firstup 
pozyskuje, wykorzystuje i ujawnia informacje pochodzące od osób odwiedzających naszą stronę 
internetową oraz od użytkowników wewnętrznych. Nie obejmuje ona naszych praktyk w 
zakresie danych w odniesieniu do użytkowników końcowych naszych usług ani w odniesieniu do 
pracodawców, którzy wykorzystują technologię firmy Firstup do zbierania informacji od lub o 
swoich pracownikach. Zasady zachowania poufności informacji odnoszące się do takich 
zastosowań znajdują się pod adresem Zasady zachowania poufności informacji w odniesieniu do 
wielu  użytkowników.  Jeśli jesteś użytkownikiem końcowym marki Firstup i chcesz dowiedzieć 
się więcej o naszych praktykach w zakresie zachowania poufności informacji, odwiedź 
stronę Zasady zachowania poufności informacji w odniesieniu do wielu użytkowników. Jeśli 
jesteś użytkownikiem końcowym i chcesz dowiedzieć się więcej na temat praktyk dotyczących 
danych stosowanych przez pracodawcę w odniesieniu do zbieranych przez niego informacji za 
pośrednictwem usług firmy Firstup, zapoznaj się z polityką prywatności swojego pracodawcy. 

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze Zasady zachowania poufności informacji. Jeśli 
wprowadzimy zmiany, powiadomimy o tym użytkowników, zmieniając datę w nagłówku Zasad, 
a w niektórych przypadkach możemy dodatkowo o tym powiadomić (np. dodając oświadczenie 
na naszej stronie głównej lub wysyłając powiadomienie). Zachęcamy użytkownika do 
zapoznania się z naszymi Zasadami zachowania poufności informacji za każdym razem, gdy 
wchodzi na tę stronę lub w inny sposób wchodzi z nami w interakcje, aby być na bieżąco z 
naszymi praktykami dotyczącymi informacji oraz możliwościami wyboru dostępnymi dla 
użytkownika. 

Wykorzystywani
e informacji 

Pozyskane informacje wykorzystujemy do świadczenia, utrzymywania i  
udoskonalania naszych Usług, na przykład do dostarczania i 
dostosowywania naszych usług oraz do komunikowania się z potencjalnymi 
klientami na temat naszych usług i innych produktów lub usług, które mogą 
ich zainteresować. Możemy również wykorzystywać zebrane przez nas 
informacje do: 



 wykrywania, badania i zapobiegania oszustwom i innym 
nielegalnym działaniom oraz ochrony praw i własności firmy 
Firstup i innych stron; 

 ustalenia, jakimi produktami użytkownik i inni mogą być 
zainteresowani, w celu opracowania rozwiązań na potrzeby  kwestii 
biznesowych; oraz 

 śledzenia preferencji komunikacyjnych, tak aby komunikacja była 
zgodna z  upodobaniami użytkownika, w tym z prośbami o 
zaniechanie kontaktu; oraz 

 łączenia informacji o użytkownikach z innymi informacjami, które 
są dla nas dostępne, w tym z informacjami z innych źródeł. 

Udostępnianie 
informacji 

Możemy udostępniać  pozyskiwane przez nas informacje w następujący 
sposób lub w inny sposób opisany w niniejszych Zasadach zachowania 
poufności informacji: 

 Dostawcom, konsultantom i innym dostawcom usług, którzy 
potrzebują dostępu do takich informacji, aby wykonywać pracę w 
naszym imieniu; 

 W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji, jeśli uważamy, 
że ich ujawnienie jest zgodne lub wymagane przez obowiązujące 
prawo, przepisy lub procedury prawne; 

 Jeśli uważamy, że działania użytkownika są niezgodne z naszymi 
umowami, które podpisujemy z użytkownikami lub z polityką firmy, 
a także w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa firmy 
Firstup lub innych stron; 

 W związku z negocjacjami lub podczas negocjacji w sprawie fuzji, 
sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub 
części naszej działalności przez inną firmę; 

 Pomiędzy firmą Firstup a jej obecnymi i przyszłymi podmiotami 
macierzystymi, stowarzyszonymi, zależnymi oraz innymi firmami 
znajdującymi się pod wspólną kontrolą i stanowiącymi naszą 
własność; oraz 

 Za zgodą użytkownika lub na jego polecenie. Możemy również 
udostępniać informacje zbiorcze lub pozbawione cech 
identyfikacyjnych, które nie mogą być w zasadny sposób 
wykorzystane do identyfikacji użytkownika. 

Usługi 
reklamowe i 
analityczne 
świadczone przez 
inne podmioty 

Możemy zezwolić innym podmiotom na świadczenie usług analitycznych i 
wyświetlanie reklam w naszym imieniu w Internecie i w aplikacjach. 
Podmioty te mogą używać plików cookie, sygnałów nawigacyjnych, 
identyfikatorów urządzeń i innych technologii do zbierania informacji o 
korzystaniu przez użytkownika z Usług oraz innych witryn i aplikacji, w tym 
adresu IP użytkownika, przeglądarki internetowej, informacji o sieci 
komórkowej, przeglądanych stron, czasu spędzonego na stronach lub w 
aplikacjach,  wyświetlone linki i informacji o konwersji. Informacje te mogą 
być wykorzystywane przez firmę Firstup i innych między innymi do 



analizowania i śledzenia danych, określania popularności pewnych treści, 
dostarczania reklam i treści dostosowanych do zainteresowań użytkownika 
w naszych Usługach i innych witrynach oraz lepszego zrozumienia 
aktywności użytkownika w sieci. W celu uzyskania dalszych informacji na 
temat reklam opartych na zainteresowaniach lub rezygnacji z 
wykorzystywania informacji o przeglądaniu stron internetowych do celów 
reklamy behawioralnej, należy odwiedzić 
stronę www.aboutads.info/choices lub https://www.youronlinechoices.eu/ je
śli użytkownik  mieszka w UE. 

Bezpieczeństwo Firma Firstup podejmuje uzasadnione  środki w celu ochrony informacji o 
użytkowniku przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz 
nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. 

Przechowywanie 
danych 

Przechowujemy informacje, które pozyskujemy na temat użytkownika tak 
długo, jak jest to konieczne dla celów, dla których pierwotnie je 
pozyskiwaliśmy. Możemy przechowywać pewne informacje dla 
uzasadnionych celów biznesowych lub wymaganych przez prawo. 

Przekazywanie 
informacji do 
Stanów 
Zjednoczonych i 
innych krajów 

Firma Firstup ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i przetwarza oraz 
przechowuje informacje w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym, my i 
nasi dostawcy usług możemy przekazywać informacje dotyczące 
użytkownika, przechowywać je lub uzyskiwać do nich dostęp w 
jurysdykcjach, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony 
danych, jak jurysdykcja użytkownika. Podejmiemy kroki w celu 
zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych 
użytkownika w jurysdykcjach, w których je przetwarzamy, np. poprzez 
podpisanie z odbiorcami danych standardowych klauzul umownych 
przewidzianych przez Komisję Europejską lub skorzystanie z innych 
dozwolonych metod. Jeśli firma Firstup przekazuje dane osobowe 
oficjalnym władzom poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), 
Zjednoczonym Królestwem („UK”) lub Szwajcarią, jeśli jest to wymagane 
przez prawo,  udzielono wyraźnej zgody lub  jest oparte na uzasadnionym 
interesie firmy SocialChorus lub strony w celach ochrony danych, np. 
wewnętrznych celach administracyjnych i nie ma wyższego  prawnie 
uzasadnionego interesu osoby, której dane dotyczą. 

Rezydenci EOG, 
UK i Szwajcarii 

Jeśli użytkownik jest rezydentem EOG, UK lub Szwajcarii, przysługują mu 
pewne prawa i ochrona wynikająca z przepisów prawa dotyczących 
przetwarzania jego danych osobowych. 

Podstawa prawna przetwarzania danych 
Jeśli użytkownik jest rezydentem EOG, UK lub Szwajcarii, wówczas 
przetwarzanie przez nas jego danych osobowych odbywa się wyłącznie w 
następujących okolicznościach: 



 Mamy  uzasadniony powód do przetwarzania danych osobowych, 
np. aby wysyłać użytkownikowi komunikaty o produktach lub 
usługach, które mogą go zainteresować. 

 
 
 Wnioski dotyczące danych osobowych 
Jeśli użytkownik jest mieszkańcem EOG, UK lub Szwajcarii, ma prawo 
dostępu do danych osobowych, które przechowujemy na jego temat, oraz 
posiada prawo do wnioskowania o poprawienie, usunięcie lub przeniesienie 
danych osobowych. W celu skorzystania z tych praw użytkownik może 
również skontaktować się z nami, korzystając z podanych poniżej danych 
kontaktowych. Użytkownik może również mieć prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec niektórych procesów przetwarzania lub wnioskowania o 
ich ograniczenie. Jeśli użytkownik ma dostęp do naszych usług w ramach 
programu pracowniczego i chciałby skorzystać z któregokolwiek z tych 
praw, powinien skontaktować się z pracodawcą, który korzysta z naszych 
usług. 

Pytania lub skargi 
Jeśli użytkownik jest rezydentem EOG, UK lub Szwajcarii i ma zastrzeżenia 
dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych, których nie jesteśmy 
w stanie rozwiązać, to ma on prawo złożyć skargę do organu ds. ochrony 
danych osobowych w miejscu jego zamieszkania. Dane kontaktowe 
lokalnego organu ds. ochrony danych osobowych można znaleźć na 
stronie: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-
protection-
authorities/index_en.htm lub https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/th
e-fdpic/links/data-protection—switzerland.html. 

Zgodność z 
programem 
Tarcza 
Prywatności 
(Privacy Shield 
Frameworks) 

Firma Firstup wycofała się z programu Tarcza Prywatności przedstawionego 
przez Departament Handlu USA w zakresie pozyskiwania, wykorzystywania 
i przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej, 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii do Stanów 
Zjednoczonych. Firma Firstup będzie nadal stosować zasady programu 
Tarczy Prywatności w odniesieniu do danych osobowych, które 
otrzymaliśmy w trakcie uczestnictwa w Tarczy Prywatności. 

Wybór 
użytkownika 

Informacje o koncie 

Osoby fizyczne mogą mieć prawo do ograniczenia wykorzystania i 
ujawniania swoich danych osobowych zgodnie z zasadami Tarczy 
Prywatności, np. w przypadku ujawnienia danych osobowych stronie trzeciej 
lub wykorzystania ich do celów znacząco różniących się od celów, dla 
których dane osobowe zostały pierwotnie zebrane lub na które użytkownik 
wyraził później zgodę. 



Jeśli użytkownik chce ograniczyć wykorzystanie i ujawnianie danych 
osobowych zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności, prosimy o kontakt pod 
adresem: privacy@firstup.io  

Jeśli użytkownik korzysta z naszych usług, musi skontaktować się ze swoim 
pracodawcą, aby zaktualizować, poprawić lub usunąć informacje, które 
pracodawca pozyskuje na jego temat, korzystając z naszych usług.  Jeśli 
użytkownik nie jest w stanie tego zrobić, prosimy o kontakt na poniższy 
adres. 

Pliki cookie 

Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na 
akceptowanie plików cookie. Jeśli użytkownik nie preferuje takiej opcji, 
może zazwyczaj ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała lub odrzucała pliki 
cookie. Należy jednak pamiętać, że usunięcie lub odrzucenie plików cookie 
może mieć wpływ na dostępność i funkcjonalność Usług. 

Prawa dotyczące 
prywatności w 
Kalifornii 

 Konsumenci mieszkający w Kalifornii mają  określone prawa w odniesieniu 
do swoich danych osobowych na mocy Kalifornijskiej ustawy o ochronie 
prywatności konsumentów („CCPA”) (Kodeks cywilny stanu Kalifornia, 
ustęp 1798.100 i nast.) oraz ustawy „Shine the Light” (Kodeks cywilny stanu 
Kalifornia, ustęp 1798.83). Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii, to 
niniejszy ustęp ma do niego zastosowanie. 
 
Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów (CCPA) 
Dodatkowe informacje dotyczące pozyskiwania, wykorzystywania, 
ujawniania i sprzedaży danych osobowych 

Pozyskiwanie i wykorzystywanie danych osobowych: w ciągu ostatnich 
12 miesięcy zgromadzono następujące kategorie danych osobowych: adres 
IP, adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, informacje o urządzeniu 
oraz dane geolokalizacyjne. Gromadzimy dane osobowe w celach 
biznesowych i handlowych opisanych w ustępie „Wykorzystywanie 
informacji” powyżej. 

Ujawnianie danych osobowych: możemy udostępniać dane osobowe 
użytkownika stronom trzecim, zgodnie z opisem w ustępie „Udostępnianie 
informacji” powyżej. W ciągu ostatnich 12 miesięcy ujawniliśmy 
następujące kategorie danych osobowych do celów biznesowych lub 
komercyjnych: adres IP, adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, 
informacje o urządzeniu i dane geolokalizacyjne. 

Sprzedaż danych osobowych: prawo kalifornijskie wymaga, abyśmy 
zapewnili przejrzystość w zakresie „sprzedawanych” przez nas danych 
osobowych, co dla  potrzeb ustawy CCPA oznacza scenariusze, w których 
dane osobowe są udostępniane firmie 6sense w zamian za wartościowe 
wynagrodzenie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy „sprzedaliśmy” dane 



osobowe następujących kategorii,  w zależności od interpretacji ustawy 
CCPA: adres IP.  Klienci z Kalifornii w wieku powyżej 16 lat mają prawo 
do rezygnacji z takiej sprzedaży w dowolnym momencie. Nie sprzedajemy 
świadomie danych osobowych klientów poniżej 16 roku życia. Więcej 
informacji na temat sprzedaży informacji i rezygnacji z tego typu działań 
można znaleźć na stronie „Do Not Sell My Info” (Nie sprzedawajcie moich 
danych). 

Prawa  konsumenckie użytkownika 

Jeśli użytkownik jest rezydentem stanu Kalifornia, ma prawo do (1)  
wystąpienia o dodatkowe informacje na temat kategorii i konkretnych 
danych osobowych, które zostały przez nas pozyskane, sprzedane i 
ujawnione w celach biznesowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, (2) 
usunięcia swoich danych osobowych oraz (3) wycofania zgody na sprzedaż 
danych osobowych użytkownika, jeśli ma to zastosowanie, a także (4) do nie 
podlegania dyskryminacji w związku z korzystaniem z praw 
przysługujących na mocy ustawy CCPA.  Wnioski te można zgłaszać 
telefonicznie pod numerem (888) 674-1158 lub wysyłając wiadomość e-mail 
na adres privacy@firstup.io. W celu wycofania zgody na sprzedaż 
użytkownik może również odwiedzić naszą stronę „Do Not Sell My Info” 
(Nie sprzedawajcie moich danych). Zweryfikujemy żądanie użytkownika, 
wysyłając do niego wiadomość e-mail w celu potwierdzenia szczegółów 
niezbędnych do wyłączenia jego danych z przetwarzania.  W celu 
wyznaczenia upoważnionego przedstawiciela do korzystania z tych praw w 
imieniu użytkownika należy zadzwonić pod numer (888) 674-1158 
lub wysłać do nas wiadomość e-mail w celu potwierdzenia wniosku. 

 
 
Ustawa Shine the Light 

Prawo kalifornijskie zezwala mieszkańcom Kalifornii na żądanie podania 
określonych szczegółów dotyczących sposobu udostępniania ich informacji 
stronom trzecim dla celów marketingu bezpośredniego.  Jeśli użytkownik 
jest rezydentem Kalifornii i chce złożyć taki wniosek, to powinien 
skontaktować się z nami, dzwoniąc pod numer (888) 674-1158 lub 
wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@firstup.io. 

Kontakt z nami W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Zasad zachowania 
poufności informacji prosimy o kontakt pod adresem: w Stanach 
Zjednoczonych i w innych lokalizacjach poza UE: 

Firstup Inc. 
123 Mission St, 25th Floor 



San Francisco, California 94105 
Adres e-mail: privacy@firstup.io 

Telefon: 844.975.2533 

W UE: 

Firstup UK Limited 
New Penderel House, 4th Floor 
283-288 High Holborn, 
London WC1V 7HP 
United Kingdom 
Adres e-mail: privacy@firstup.io 

 


