www.flyingwildhog.com privacy policy
What does this document contain?
Information about the protection of your personal data, including your rights.
The policy is divided into three parts:
1. explanation of concepts used in the Policy, information about our contact data and your
rights;
2. detailed information about the processing of your personal data; information is given
separately in respect of each form that you can fill our on our website,
3. information about cookie files.
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Part I – General provisions
§1
Controller
1. Your personal data is controlled by Supernowa Polska Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce
with its registered office in Warsaw, address: ul. Bonifraterska 17, entered into the Register
of Businesses in the National Court Register under reference number, Tax Identification
Number: 701-029-63-71, share capital PLN 10,000, whose registry files are kept in the
custody of District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 12th Business Department
of the National Court Register. Further in this Privacy Policy, we refer to ourselves in the first
person or as the ‘Controller’.
2. You can contact us:
a. by writing: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Poland
b. by sending an email to: privacy@flyingwildhog.com.
§2
Definitions used in the Privacy Policy
If you notice below any of the following concepts written with a capital letter, they should be
interpreted in accordance with the following definitions:
a. ‘Website’ – the website at http://flyingwildhog.com/index.html and its subpages,
b. ‘Policy’ – this document, namely the privacy policy you’re reading now,
c. ‘GDPR’ - Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27
April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of
personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive
95/46/EC. The text of GDPR can be found here.
§3
Protection of personal data
We will process any personal data that you enter on the Website or that we collect about you while
you use the Website in accordance with the GDPR, as the data Controller.
§4
Your rights with regards to personal data
1. We process your personal data, and therefore:
a. you have the right to access your personal data,
b. you have the right to rectify your data,
c. you have the right to demand the erasure of your personal data where enabled by the
GDPR,
d. you have the right to restrict the processing of your data, to the extent specified in
GDPR.
2. The second part of the Policy contains information about your additional rights, as you will
have additional options when filling in certain forms.
3. Do you want to exercise your rights or learn more about them? Contact us. Our contact data
can be found in § 1 subsection 2 of the Policy.
§5
Right to object
1. After you provide us with your personal data, you may exercise your right to object. You have
the right to object in two situations, where we process your personal data:
a. for the purposes of direct marketing – no justification is needed for such an objection;

b. based on our other legitimate interest; objection in this case requires justification based
on your particular situation. You need to inform us why we should not process your
personal data.
2. Do you want to exercise your right to object? Contact us. Our contact data can be found in §
1 subsection 2 of the Policy.
§6
Complaint to a supervisory authority
If you believe that we are processing your personal data contrary to regulations, you may submit a
complaint to a supervisory authority. The supervisory authority in Poland is the President of the
Personal Data Protection Office. Here’s the link to the authority’s website.
§7
Questions concerning the Policy and its location
1. If you have any questions concerning the Policy, don’t hesitate to contact us.
2. The Policy can be found at www …… and in our head office.

Part II – information concerning the processing of your personal data in
individual forms and when contacting us
§8
Contacting us
If you are using these functions of our Website, take note of the following issues:
a. Why do we need our data, why do we process it?
To answer your message and to resolve your issue.
b. What are your rights?
You can find them in § 4 and 5 of the Policy.
c. Are you required to provide us with your data?
Providing your data is voluntary. However, if you do not provide your contact data, we may not be
able to resolve your issue.
d. What is the legal basis for our processing of your data?
Article 6 subsection 1 item f of GDPR, namely our legitimate interest.
e. What is our legitimate interest?
To resolve your issue and answer your message.
f.

Who will we provide with your data?
1) Suppliers of tools used to analyse traffic on the Website,
2) Entities providing us with hosting services in respect of the Website or personal data,
3) Couriers, the postal service.

g. How long will we process your data?
We will process your data for the time required to resolve your issue. Depending on the type of the
issue, we may also process your data for the period required to demonstrate that we did
resolve your issue, i.e. until any potential related claims become statute-barred.

§9
Signing up for the newsletter
If you are using this function of our Website, take note of the following issues:
a. Why do we need our data, why do we process it?
To send marketing information to your email address, to analyse whether you read our newsletters
and what type of content is your favourite. We can also use this data to adjust the content of
the newsletter to your interests.
b. What are your rights?
You can find them in § 4 and 5 of the Policy. You may also exercise your right to data portability
pursuant on terms specified in GDPR.
c. Are you required to provide us with your data?
Providing your data is voluntary. However, if you do not provide your data, you will not be able to
sign up for our newsletter and receive commercial information from us.
d. What is the legal basis for our processing of your data?
1) Article 6 subsection 1 item f of GDPR, namely our legitimate interest.
2) If you consent to receive marketing communication to your e-mail address, the legal
basis for the processing of your data will also include section 10 of the act on providing
services by electronic means and section 172 of the telecommunication law. Remember
that you can always withdraw your consent. If you want to do so, contact us.
e. What is our legitimate interest?
Sending and improving our newsletter through analysing whether you read through its contents and
which of the news you find to be most important, as well as adjusting the content of our
newsletter to your interests.
f.

Who will we provide with your data?
1) Suppliers of tools used to send newsletters,
2) Entities providing us with hosting services in respect of the Website or personal data.

How long will we process your data?
For the duration of our marketing activities or until you object to the further processing of your data
for marketing purposes, or until you withdraw your consent to send messages to your email
address. Your withdrawal of your consent will not affect the lawfulness of processing based
on consent prior to the withdrawal.
h. Will your personal data be transferred outside the European Economic Area?
Yes. Your data will be transferred to the United States of America based on the Commission
Implementing Decision dated 12/07/2016, introducing the Privacy Shield. Data will be
transferred to entities certified under the above decision, which obligates them to duly
secure the personal data. Personal data may also be transferred outside the European
Economic Area based on agreements containing standard contractual clauses.

Part III – information on cookies
§ 10

What are cookies and why do we use them
1. Our Website uses cookies, small text files kept on your end device (e.g. computer, tablet,
smartphone). Cookies may be read by the Website. Want to know more about cookies?
Check this Wikipedia article.
2. We keep cookies on your computer, telephone or tablet and access information stored in
therein for the following purposes:
a. Marketing purposes, involving the collection of information about your activities on
the Website; we use this information to adjust the content of the Website to your
interests and needs, e.g. by generating personalised content for you; we also adjust
advertisements displayed on other websites based on what you looked at on our
Website,
b. statistical purposes, including in order to operate the visitors counter,
c. analytical purposes, in particular in order to enable analysing the manner in which
you use the Website.
§ 11
Types of cookies
Several types of cookies are used on the Website:
a. session cookies, which stay in your browser’s cache until you close it,
b. permanent cookies, which stay your browser’s cache until you delete them,
c. external cookies that originate with the suppliers of analytics tools used on our
Website.
§ 12
How to delete cookies
1. You can configure your browser so as to prevent it from storing cookies on your computer,
telephone or tablet.
2. You can delete cookies after they are saved by the Website. To do so, you may use the
suitable function of your browser, software made specially for this purpose or suitable tools
available as part of your operating system.
3. Methods of deleting cookies using the most popular browsers can be found at the below
links:
✔ Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
✔ Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
✔ Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
✔ Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
✔ Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
§ 13
Effects of changing browser settings on using the Website
Changing your browser settings so as to prevent or restrict the storage of cookies may limit the
functionality of the Website. Deleting cookies while using the service may lead to similar effects. This
means that some of our services will not be available without cookies.
§ 14
External cookies
1. Cookies stored on your computer, telephone or tablet may originate with other service
providers.
2. We use the services of:
Google Analytics, provided by Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA),

These services help us analyse traffic on the Website. We use them to generate statistics showing
how you and other users use the Website.
3. You can block the operation of Google Analytics. To do so, install this browser plugin provided
by Google Inc., available here: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
§ 15
Transfer of data outside the EEA
1. In connection with our use of cookies originating from external entities, specified in § 15 of the
Policy, your data will be transferred outside the EEA.
2. Your data will be transferred to the United States of America based on the Commission
Implementing Decision dated 12/07/2016, introducing the Privacy Shield. Data will be
transferred to entities certified under the above decision, which obligates them to duly secure
the personal data. Personal data may also be transferred outside the European Economic Area
based on agreements containing standard contractual clauses.
§ 16
Profiling
1. Your profile as a user of the website may be created using information about you stored in
cookies, based on personal aspects relating to you, such as preferences or interests.
2. Based on your profile created using analytical tools, we will not make automated decisions
concerning you that would produce legal effects or affecting you in a similar manner.

Polityka prywatności serwisu www.flyingwildhog.com
Co znajdziesz w tym dokumencie?
Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.
Politykę podzieliliśmy na trzy części:
1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o
Twoich prawach;
2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy
odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić w naszym Serwisie,
3. informacje o plikach cookies.
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Część I – Postanowienia ogólne
§1
Administrator
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Supernowa Polska Limited sp. z o.o.
Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bonifraterska 17, zarejestrowana w
Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod nr 0000741545, NIP: 1070041545, dla której akta
rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. W dalszej części Polityki prywatności
piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator”.
2. Możesz skontaktować się z nami:
a. listownie: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Polska
b. e-mailem na adres: privacy@flyingwildhog.com.
§2
Pojęcia używane w Polityce prywatności
Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką
literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:
a. „Serwis”
–
strona
internetowa
znajdująca
się
pod
adresem
http://flyingwildhog.com/index.html oraz jej podstrony,
b. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
c. „RODO” - rozporządzenie 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. Tekst RODO znajdziesz tutaj.
§3
Zabezpieczenie danych osobowych
Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie
korzystania z Serwisu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
§4
Twoje prawa dotyczące danych osobowych
1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
a. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
b. możesz dokonywać ich sprostowania,
c. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
d. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
2. W drugiej części Polityki znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. Przy niektórych
formularzach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami.
Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 2 Polityki.
§5
Prawo sprzeciwu
1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz
je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
a. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
b. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga
uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy
przetwarzać Twoich danych.

2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe
znajdziesz w § 1 ust. 2 Polityki.
§6
Skarga do organu nadzorczego
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść
skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tutaj
jest link do strony internetowej Prezesa.

§7
Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania
1. W przypadku pytań dotyczących Polityki - daj nam znać.
2. Polityka znajduje się na stronie www …… oraz w naszej siedzibie.

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami
§8
Kontakt z nami
Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:
a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
W celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie
sprawy.
b. Jakie masz prawa?
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.
c. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać
przedstawionej przez Ciebie sprawy.
d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy i udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.
f.

Komu przekażemy Twoje dane?
1) Dostawcom narzędzi do analityki ruchu w Serwisie,
2) Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych
osobowych dla nas,
3) Kurierom, poczcie.

g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju
również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas
przedawnienia roszczeń.

§9
Zapisanie się do newslettera
Jeżeli korzystasz z tej możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:
a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
Wysyłania do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania, czy
czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też
dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.
b. Jakie masz prawa?
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych
osobowych na warunkach określonych w RODO.
c. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł zapisać się do naszego newslettera oraz
otrzymywać od nas informacji handlowych.
d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
1) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
2) Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres
e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę
możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
Wysyłanie i doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie, czy zapoznajesz się z jego
treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści
naszego newslettera do Twoich zainteresowań.
f.

Komu przekażemy Twoje dane?
1) Dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów,
2) Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych
osobowych dla nas.

g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie
sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania
zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
h. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Tak. Do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia
12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane przekażemy do
podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego
zabezpieczenia danych osobowych. Dane mogą być przekazywane poza EOG również na
podstawie umów zawierających standardowe klauzule umowne.

Część III – informacje o plikach cookies
§ 10

Czym są pliki cookies i po co je stosujemy
1. W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na
Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być
odczytywane przez Serwis. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na
Wikipedię pod ten link.
2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie
uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
a. Marketingowych, polegających na zbieraniu informacji o tym, jakie działania
podejmowałeś w Serwisie; dzięki temu dopasowujemy jego treść do Twoich
zainteresowań i potrzeb, przykładowo generujemy dla Ciebie spersonalizowane
treści; dopasowujemy również reklamy wyświetlane Ci na innych serwisach do tego,
co oglądałeś w naszym Serwisie,
b. statystycznych, w tym w celu obsługi liczników odwiedzin,
c. analitycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki
korzystasz z Serwisu.
§ 11
Rodzaje plików cookies
W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:
a. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej
wyłączenia,
b. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie
skasujesz,
c. zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym Serwisie.
§ 12
Jak usunąć pliki cookies
1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiła
przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z:
odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących do tego celu lub
odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych
przeglądarkach internetowych:
✔ Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
✔ Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
✔ Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
✔ Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
✔ Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
§ 13
Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu
Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza
przechowywanie plików cookies, może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do
podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.
Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies.
§ 14
Zewnętrzne pliki cookies
1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od
innych usługodawców.

2. Korzystamy z usług:
Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA),
Usługi te pomagają nam analizować ruch w Serwisie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki
pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu.
3. Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do
przeglądarki
udostępniany
przez
firmę
Google
Inc.
dostępny
tutaj:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
§ 15
Przekazywanie danych poza EOG
1. W związku z korzystaniem przez nas z plików cookies pochodzących od podmiotów
zewnętrznych, wskazanych w § 15 Polityki, Twoje dane będą przekazywane poza obszar EOG.
2. Twoje dane będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej
Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy
Shield). Dane przekażemy do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co
zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia danych osobowych. Dane mogą być
przekazywane poza EOG również na podstawie umów zawierających standardowe klauzule
umowne.
§ 16
Profilowanie
1. Na podstawie informacji na Twój temat zebranych przez pliki cookies, może zostać stworzony
Twój profil jako użytkownika strony w oparciu o dotyczące Ciebie czynniki osobowe jak np.
preferencje czy zainteresowania.
2. W oparciu o Twój profil uzyskany w następstwie skorzystania z narzędzi analitycznych, nie
będziemy podejmowali wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałby
względem Ciebie skutki prawne lub wpływałyby na Ciebie w podobny sposób.

