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Below we present information on the principles and methods of processing your personal data in connection
with our business. In the Policy you will find the most important information on how Covenant.dev S.A. based
in Warsaw handles your personal data.

Who is Administrator of my data?
Covenant.dev S.A. with headquarters in Warsaw, ul. Chmielna 73, 00-801 Warsaw, entered into the register
of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw XII
Commercial Division of the National Court Register under the KRS number: 0000827764, NIP: 5252815862,
REGON: 385562142, share capital: 145 198,00 zł paid up in full.
In all matters related to the processing of your personal data, you can contact the Administrator in writing with
the annotation "Personal Data" to the address of the registered office or via e-mail to the following e-mail:
contact@covenant.dev.

From where the Administrator obtains my personal data?
We obtain your personal data mainly from you. You provide us with your data to contact us by sending us an
e-mail, filling in the application form in the recruitment process, and even by providing us with your business
card. We also obtain your data in connection with our business activities and the implementation of
transactions in the scope of the services we provide.

Customers or contractors
If you are our client or contractor, you run a sole proprietorship or represent a company or organizational unit,
we collect your personal data mainly from you. You provide us with your data to contact us in matters relating
to the terms of cooperation, by sending us an e-mail or by contacting us by phone. We also obtain your data
in connection with our business activity as part of the performance of the contract for the provision of services
or taking appropriate actions before concluding the contract.
If you are an employee of a company or organizational unit, and the Administrator processes personal data,
you have never provided them directly - it happens that your data may be provided to us by a third party, at
your request or in a company with your official duties. Your data may be provided to us by your employer to
enable us to contact you in connection with cooperation, we will undertake with the entity in which you are
employed.
This collection also includes customers purchasing the Administrator's products offered via online platforms
such as www.store.steampowered.com. Therefore, if you are a user of the platforms on which our products
are offered, it may happen that your personal data will be provided to us by the administrator of a given
platform. As a rule, this will be information provided by the user or other information taken automatically and
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used to operate, maintain, improve, share, create and develop all functions and services of a given product or
platform.

Users of online platforms
If we receive your personal data from the Administrator of online platforms dealing with digital distribution, such
as www.store.steampowered.com, your personal data will be used to implement the contract concluded with
you. This includes, in particular, providing your contact details that allow us to establish and maintain contact
with you in the course of cooperation.
In this case, your personal data will be processed taking into account all technical and organizational measures
used by the administrator of online platforms to ensure the protection of personal data, taking full account of
their privacy policies. In order to obtain additional information on the rules of processing your personal data by
the administrator of a given internet platform, you should read the privacy policy adopted by him, including the
cookie policy.

Employees and job applicant
If you are our employee or co-worker, we obtain your personal data mainly from you. You provide us with your
personal data for the purposes necessary from the employment perspective - when concluding an employment
contract, civil law contract, or by filling in a personal questionnaire. As your employer or principal, we must
process your personal data to be able to contact you and properly settle all issues related to your employment,
including for tax or social security purposes. It happens that some of your personal data will be provided to us
by third parties, e.g. state authorities that will contact us as your employer or cooperating entity.
In some cases, we also process your personal data shared on social media (on the LinkedIn or Facebook).
Then we act to verify the information provided in the course of recruitment or employment and to secure the
legitimate economic interest of the Administrator, depending on the nature of the position held.
If you are just taking steps to establish cooperation with us and want to send us your CV or cover letter, we
obtain your personal data from you in order to be able to contact you and include you in the recruitment
process. It happens that we use the help of external entities - dedicated portals dealing with recruitment (e.g.
www.pracuj.pl or the SmartRecruiters), or with the help of entities dealing with employee recruitment.
In this case, your personal data is provided to us by these entities, upon your consent and request.

Shareholders and investors
If you are an Investor, we obtain your personal data mainly from you. You provide us with your personal data
for the purposes necessary for the proper implementation of the process of issuing shares as well as
subscribing and increasing the share capital of Covenant.dev S.A. Your personal data is processed primarily
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in order to carry out the issue of shares in a given series, conclude and perform the share subscription
agreement and to take steps to conclude a subscription agreement with you, as well as fulfill the legal
obligations imposed on the Administrator in connection with the publication of the offer document for the issue
of shares in a given series.
If you obtain the shareholder's statute, we obtain your personal data mainly from you and the National
Depository for Securities S.A. (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) in order to demonstrate the
status of a shareholder, holding an appropriate number of shares, voting rights or the right to represent a
shareholder, in connection with your intention to participate in the General Meeting of Shareholders and
exercise your voting rights.
Your personal data will be processed for purposes related to the proper implementation of tasks resulting from
your corporate rights in commercial companies, including to conduct the General Meeting of Shareholders and
enable participation in it, prepare and make available on request a list of shareholders and possible exercise
of the right to profit participation, as well as the fulfillment of legal requirements incumbent on Covenant.dev
SA as a commercial company.
Your personal data will be processed for purposes related to the proper implementation of tasks resulting from
your corporate rights in commercial companies. First of all, in order to conduct the General Meeting of
Shareholders and enable participation in it, prepare and make available on request a list of shareholders and
possible exercise of the right to participate in profit, as well as fulfill the legal requirements incumbent on
Covenant.dev S.A. as a commercial company.

Representatives of state authorities
The application of applicable legal provisions may sometimes require correspondence with representatives of
public administration bodies and public institutions. The data of persons whose data is included in the letters
provided to us on behalf of the body or institution are provided to us by the persons who wrote the letter or
who signed it. Then we can process your data based on the contact you have made with us

Data on file
As part of legal services, personal data of natural persons are processed in connection with inspections or
court proceedings carried out by employees. We obtain data from the case files, among others by providing
us with pleadings and out-of-trial pleadings and reviewing case files kept in common courts and administrative
courts as well as before public administration bodies. Data in the case file may also be obtained during control
proceedings conducted by public authorities.
The application of applicable legal provisions may sometimes require correspondence with representatives of
public administration bodies and public institutions. The data contained in the letters provided to us on behalf
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of the body or institution are provided to us by the persons who prepared the letter or who signed it. We can
process such data on the basis of contact made with us.

For what purpose the Administrator processes data?
Running a business
If we have obtained your personal data in connection with the conducted business activity, your personal data
will be used for the purposes of the performance of the contract for the provision of services or by taking
appropriate steps before concluding the above-mentioned contract. This includes, in particular, receiving
contact details from you, allowing us to establish and maintain contact with you in the course of cooperation.
We also use your address and registration data to deliver services to the place indicated by you, issue sales
documents or settle our cooperation. We also need your personal data if you wish to exercise your rights
relating to our cooperation - where applicable - protection of rights or redress.
If you are our client, contractor or supplier, you run a sole proprietorship or represent a company or
organizational unit that is our client, contractor or supplier - we also process your personal data for tax, legal
and accounting purposes. We need them in order to disclose the relevant data in the contract or invoice, as
well as - to use them in keeping our tax records. However, the processing of your personal data will always be
related to our business activities.
If you are our client, contractor or supplier, you run a sole proprietorship or represent a company or
organizational unit that is our client, contractor or supplier, your personal data will be needed in particular in
order to establish and maintain contact with the entity in which you work - again, only for purposes related to
our business activities.
If you are a user of the platforms on which our products are offered, it may happen that your personal data will
be provided to us by the administrator of a given platform. If you receive your personal data from the
administrator of online platforms dealing with digital distribution, your personal data will be used for the
purposes of the performance of the contract concluded with you via the platform.
Your personal data, which we use for purposes related to economic cooperation, will not be used by us for
other purposes without your consent. The exception to this is the use of your data for marketing purposes,
based on our legitimate interest. We want to maintain a relationship with you, so we want to be able to keep
you informed about our new offers and promotions. If it does not suit you - you can object at any time, on the
terms described below in the Policy.
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Employment relationship
If you are our employee or co-worker, we use your personal data for purposes related to your employment,
including recording working time or supporting employee qualifications as part of training. As your employer or
cooperating entity, we must fulfill a number of obligations - both in terms of the proper arrangement of our
cooperation and in HR and payroll matters. As employers, we also have certain rights - we use your personal
data, for example, to be able to contact you or to control the effects of your work.
We also need your personal data to provide you with access to employee benefits and rights as well as benefits
and support in the event of your illness or maternity, as well as in the event of an accident at work. Again, the
purpose of processing your personal data is to properly handle the employment or cooperation relationship
between us and to protect your interests.
It may happen that we will also use your personal data to provide information about you to third parties, e.g.
to the bank where you are applying for a loan, to the insurer, or to a public authority that will ask us an inquiry.
In these situations, your personal data will be disclosed for your benefit, at your request or in connection with
our legal obligations.
Your personal data, which we use for purposes related to the employment relationship or civil law relationship,
will not be used by us for other purposes without your consent. In particular, we will not process your data for
marketing purposes without your express consent.

Recruitment
If you apply for employment with us, we use your personal data only for the purpose of conducting the
recruitment process. We use your data to get acquainted with your education and professional experience,
assess your suitability for work with us and determine the fulfillment of the criteria we require for employment,
and finally - to contact you and invite you to an interview.
If, after the recruitment, we decide to hire you, the personal data provided during the recruitment may be used
for the purposes of future employment so that you do not have to provide them again. Most often, personal
data provided by you in your CV and in the cover letter are stored in your employee file.
Your personal data, which we use for recruitment purposes, will not be used by us for marketing purposes
without your consent.

Investments
If you are an Investor, we process your personal data mainly for the purposes necessary for the proper
implementation of the process of issuing shares as well as subscribing and increasing the share capital of
Covenant.dev S.A. Then your personal data is processed primarily for the purpose of issuing shares in a given
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series, concluding and performing a share subscription agreement, and taking steps to conclude a subscription
agreement with you, as well as fulfill the legal obligations imposed on the Administrator in connection with the
publication of the share issue offer document given series.
On the other hand, we process the personal data of Shareholders mainly in order to demonstrate the status of
a shareholder, holding an appropriate number of shares, voting rights or the right to represent a Shareholder,
in connection with your intention to participate in the General Meeting of Shareholders and exercise voting
rights.
If you are a Shareholder, your personal data will be processed for purposes related to the proper performance
of tasks resulting from your corporate rights in commercial companies, including to conduct the General
Meeting of Shareholders and enable participation in it, prepare and make available a list of shareholders upon
request, and possible exercise of the right to participate in profit, as well as the fulfillment of legal requirements
incumbent on Covenant.dev SA as a commercial company.

Contact
If you send us an e-mail or otherwise contact us, we use your personal data to correspond with you and answer
the questions you have asked, in accordance with the content of your inquiry or message.
If you contact us for commercial purposes (e.g. to use our services), your personal data may then be used to
send you a commercial offer but only to the extent that you request it and in relation to your inquiry.
Even if we establish communication for commercial purposes, we will not use your personal data for marketing
purposes without your consent in relation to offers other than the one you expressly requested when contacting
us.

Investigation and defense of claims
It happens that we will have to use your personal data to assert or defend our rights, including in court. We
hope that this will not happen, but if any dispute arises between us we may have to process your personal
data in the course of court, arbitration or mediation proceedings.
In this case, we will use your personal data only to the extent necessary and in connection with the ongoing
talks or proceedings. It may happen that we will use your personal data to call you as a witness in the case, or
- if you are our contractor or supplier - in connection with the fact that you will be a party to the case.
Your personal data, which we use for purposes related to the investigation or defense of claims, will not be
used by us for other purposes without your consent. In particular, we will not process your data for marketing
purposes without your express consent.
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Marketing purposes
We process your personal data in connection with the functioning of our marketing base for our marketing
purposes, i.e. as part of promoting our product and service offer. As part of our marketing, we want to be able
to present you our new range of products or services, as well as new commercial or business solutions used
in our business.
For marketing purposes, we process your personal data with reference to the so-called legitimate interest of
the personal data Administrator (Article 6 (1) (f) of the GDPR). Permanent information about our activities is
necessary for us and desirable to maintain the network of customers. Consequently, we have a legitimate
interest in maintaining our marketing base and sending information to customers. Providing and processing
your personal data in this regard is completely voluntary and does not result from a legal obligation. You have
the right to object to the processing of your data in this regard at any time.

On what basis the administrator processes my personal
data?
The Administrator ensures that your personal data will be processed only in accordance with the law. This
means that we will always process your personal data on a specific basis that we will be able to demonstrate.
The basis for the processing of personal data may differ depending on the purpose for which we process
personal data.

Running a business
If we have obtained your personal data in connection with your business activity, we process your data first in
order to fulfill the cooperation agreement that binds us, and secondly also in order to enable you to exercise
your rights related to our cooperation - there, where applicable, protection of rights or redress.
The basis for processing here will therefore be the necessity to use your personal data in order to carry out
the transaction of delivering goods or providing services. If a party to the Agreement is an entity other than you
(e.g. we have obtained your data from your employer, or you act as a representative of a company or
organizational unit in communication), the basis for the processing of your personal data will be the use of your
data for the purposes of legitimate interests pursued by us this entity (third party), e.g. to ensure the correct
delivery or service.
If we have received your personal data from the administrator of online platforms dealing with digital
distribution, your data will be processed taking into account all technical and organizational measures used by
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the administrator of online platforms to ensure the protection of personal data, taking full account of their
privacy policies.
In this case, the basis for processing will be the necessity to use your personal data to carry out the transaction
of delivery of goods or provision of services offered through digital distribution platforms.

Internet service (cookies)
Data on your use of the website, which we obtain via the so-called We process cookies on the basis of your
consent, expressed in accordance with Article 173 of the Telecommunications Law.
Cookie files (so-called "cookies") are IT data, in particular text files, which are stored on the Website User's
end device (computers or mobile devices connected to the Internet) and are intended for using the Website's
pages. Cookies usually contain the name of the website they come from, the storage time on the end device
and a unique number.
A banner is displayed on our website asking for permission to place cookies on the user's device. If the user
does not consent to this, activities carried out via the user's computer or connected device will not be monitored
for marketing purposes.
We use two basic types of cookies - session and permanent. Session files are temporary, they are stored until
you leave the website (by entering another page, logging out or turning off the browser). Permanent files are
stored on the user's end device until they are deleted by the user or for the time specified in the cookie file
parameters and resulting from their settings.
Despite the fact that most web browsers automatically allow cookies to be placed on the computer, the user
may refuse to do so by making changes to the browser settings (in most cases, this option can be found in the
Tools or the Browser Preferences menu). The user can also delete cookies from his device at any time. In this
case, please note that by not agreeing to the placement of cookies, the user will not be able to fully use all the
functions of our website.
The cookies we use are primarily used to optimize the use of our website, create statistics of their visits and
to maintain the user's session.
The processing of your personal data in this regard is based on our legitimate interest, i.e. on the basis referred
to in Article 6 (1) (f) GDPR and on the basis of your consent, expressed by you by accepting the collection and
use of cookies in the online form.

Employment relationship
All personal data processed by the Administrator in connection with the already established cooperation on
the basis of an employment contract or a mandate contract are used in order to properly fulfill the role of the
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employer. The use of this data is necessary for us to fulfill the obligations imposed on us under the provisions
of Polish law governing a given form of employment or cooperation, as well as - to enable us to exercise our
rights as an employer.
Sometimes, your health data will also be used as necessary to fulfill obligations imposed on the basis of social
security regulations or provisions on preventive healthcare or occupational medicine.
The basis for the processing of your personal data is the necessity of their use for the proper performance of
the employment contract that connects you with us, as well as the fulfillment of the legal obligation incumbent
on us under the provisions of labor law or civil law. In terms of your health data, the basis for processing is the
necessity to use them to fulfill the obligations and exercise specific rights by the controller or the data subject
in the field of labor law, social security and social protection, as well as for the purposes of preventive
healthcare or occupational medicine, assessment of the employee's ability to work, medical diagnosis,
healthcare or social security.

Recruitment
In the recruitment processes, we try to obtain your consent to the processing of personal data for the purpose
of recruitment whenever possible, asking you to include the relevant consent in your CV or cover letter provided
to us. This allows you to avoid doubts as to whether we have the right to use all personal data disclosed by
you in the documents sent or during the recruitment process.
Even if you do not consent to the processing of your personal data for recruitment purposes (e.g. you send us
your CV without the necessary consent), we will still be able to process your personal data to the extent
necessary for the recruitment process.
The basis for the processing of your personal data will therefore be your consent, and in the event of its
absence - the necessity to use your data to undertake recruitment activities aimed at concluding an
employment contract or a mandate contract (i.e. to take action in accordance with your request, before
concluding the Agreement).
If we process your personal data on the basis of your consent, you have the right to withdraw your consent at
any time, which, however, will not deprive the processing of personal data in accordance with the law during
the period in which your consent was valid.
Your consent is voluntary, but necessary for the recruitment process. Without consent to the processing of
your data in this regard, we will not be able to contact you and carry out the recruitment process.

Investments
We process Investors' personal data primarily for the purpose of issuing shares of a given series, concluding
and performing a share subscription agreement, and taking steps to conclude a subscription agreement with
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the Investor. The basis for the processing of your personal data is the necessity of their use for the proper
performance of the share subscription agreement, as well as the fulfillment of the legal obligation incumbent
on us under the provisions of commercial law or the Act on public offering and conditions for introducing
financial instruments to an organized trading system and on public companies.
After the subscription is closed, your personal data as a shareholder is processed by us in order to support
your corporate rights and obligations, including in order to enable you to participate and conduct the General
Meeting, fulfill the obligation to provide the list of shareholders at your or other shareholders' request, perform
tasks related to servicing entities holding shares in Covenant.dev SA, as well as the information obligation, as
well as fulfill legal obligations incumbent on Covenant.dev ARE as a joint stock company.

Contact
If you contact us, for example via e-mail, the processing of your personal data is necessary for us to take action
at your request, in accordance with the content of your inquiry or message.
In this case, the basis for the processing of your personal data will be your consent or the necessity to use
your personal data to take action in accordance with your request, before concluding the Agreement. If we
process your personal data on the basis of your consent, you have the right to withdraw your consent at any
time, which, however, will not deprive the processing of personal data in accordance with the law during the
period in which your consent was valid.
Your consent in this regard is voluntary, but necessary to make contact. Without consent to the processing of
your data in this regard, we will not be able to contact you.

Investigation and defense of claims
If we use your data in connection with the investigation or defense of claims, the basis for the processing of
your personal data will be the legitimate legal interest of the Administrator as the personal data administrator.
The use of your data will be necessary to protect our interests, e.g. in the field of debt collection, defense
against unjustified allegations, etc.

Marketing purposes
We will process your personal data for marketing purposes with reference to the so-called legitimate interest
of the personal data administrator (Article 6 (1) (f) of the GDPR), authorizing us to send you commercial and
marketing messages. As part of our marketing, we take care to present you with up-to-date information about
our new range of products or services, as well as new commercial or business solutions used in our business.
Providing and processing your personal data in this regard is completely voluntary and does not result from a
legal obligation. You have the right to object to the processing of your data in this regard at any time.
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How long the administrator keeps my data?
The period for which we process your personal data depends on the purpose of processing accordingly:
(i)

if you are our client, contractor or supplier, or if you act on their behalf - we process your
personal data for the duration of the contract or the period of cooperation. After this period, we
will process your data for purposes related to the accountability of our activities within the scope
of personal data protection, as well as for the period of limitation of claims related to cooperation
under applicable law, but not longer than for a period of five (5) years from the date of issuance
of the final decisions to discontinue the proceedings due to the recovery of the entire amount due;

(ii)

if you are our employee or contractor - we process your personal data for the entire period of
cooperation or employment, as well as for the period required by law in the field of storage or
archiving of documents and information regarding employment, but no longer than for a period of
ten (10) years from the termination of employment relationship - Article 125a (4) (a) of the Act of
17 December 1998 on pensions from the Social Insurance Fund (unifroma text Journal of Laws
of 2020 No. 53). If proceedings are brought before a court or public authority, the documents may
be stored throughout the proceedings until the final conclusion of the proceedings, but no longer
than for a period of five (5) years from the date of the final completion of the enforcement
proceedings in the event of recovery of the entire amount due. We process data related to the
performance of OHS activities and training courses organized for employees for the duration of
the contract;

(iii)

if you disclose your personal data to us in connection with recruitment - we will store your
personal data for the duration of the recruitment process, and if we are not recruiting - for a period
of three (3) months from the date of receipt of your CV or cover letter. Storing your personal data
for this period will allow us to contact you if we start employment activities at a later date;

(iv)

if you are an investor or shareholder - we process your personal data until the process of
subscribing to shares and increasing the share capital is completed or the subscription is legally
unsuccessful, extended by a period of five (5) years related to the need to store data regarding
the share issue. In addition, we process your personal data as a Shareholder for a period of five
(5) years from the date of the General Meeting of Covenant.dev S.A. for which they have been
prepared, and in the event of appealing against the resolutions of the General Meeting, until the
final conclusion of court proceedings in this regard;

(v)

if you establish communication with us - we keep your personal data for the entire period of
communication and correspondence, and in settling the case or providing you with a complete
answer - we store this data for a period not longer than five (5) years from the end of
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communication, to enable you to return to previous discussions and issues, and to account for
our activities in the field of personal data protection;
(vi)

the data obtained about the way you use our website - will be used by us for the entire period
of cooperation, and for a period of five (5) years from the last time you visited our website;

(vii)

personal data used by us for marketing purposes - will be processed by us for the entire
period when you are our client and then for a period of five (5) years from the time you stopped
using our offer and did not purchase our products.

The Administrator deletes personal data no later than one year (1) from the end of the data processing period.

Who is the recipient of my personal data processed by the
Administrator?
We make sure that your personal data is transferred only to those persons who must have access to it for the
proper fulfillment of our cooperation, or in connection with our legal obligations. Your personal data will be
shared:
(i)

employees and co-workers of the Administrator involved in handling cooperation or
issues - in each case, however, we will make sure that these persons are authorized to process
your personal data and undertake to maintain confidentiality in this regard;

(ii)

entities related to the Administrator - only to the extent necessary resulting from the need for
proper communication of the organization (if you are our employee or co-worker) or it is necessary
to ensure the correct implementation of mutual obligations (regarding customers, contractors or
suppliers);

(iii)

entities providing IT and hosting services to the Administrator - we also process your
personal data in electronic form, which means that entities that support us from the IT side, as
well as hosting service providers on which we store our data, including in the field of e-mail;

(iv)

transport or transport companies - for the delivery of goods or other things (e.g. documents)
to the address you provided when purchasing or in the course of cooperation;

(v)

entities providing legal, tax, accounting and HR and payroll services to the Administrator
- to the extent that disclosure of your data is necessary to ensure the correctness of tax
settlements, in terms of human resources and payroll, or in connection with ongoing proceedings.
In the same scope, access to your personal data will be granted to entities providing legal services
to us, involved e.g. when giving opinions on documents on which your personal data is contained;

(vi)

public authorities, courts and tribunals - to the extent that the transfer of your personal data
will be necessary or required due to pending proceedings or in connection with the obligation to
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transfer data to specific authorities on the basis of legal provisions (settlements with the Tax Office
and the Social Insurance Institution, etc.).
In the case of using services, the Administrator does not provide data to service entities for the purpose of
providing. We do not sell your data, so you do not have to worry that it will reach anyone with whom you did
not want to share the data.

How my personal data is processed and protected?
Rules for the processing od personal data
We make every effort to ensure that your personal data is processed in accordance with applicable law and
with respect to the principles of their processing indicated in the GDPR. The basic principles and standards for
the processing of personal data in our company are set out in the detailed Personal Data Protection Policy,
which is obligatory for every employee and co-worker of ours. We make sure that all persons involved in our
business are aware of the importance of ensuring the proper processing of your personal data.
The basic principles that guide us in the processing of your personal data are:
(i)

the principle of compliance of the processing of personal data with the law, reliably and
transparently - we strive to ensure that the processing of your personal data by us always takes
place on a legally permissible basis, and that the processing of your personal data and the
purposes of processing are clear and understandable to you;

(ii)

the principle of data minimization - we make every effort to ensure that only those personal
data that are adequate, relevant and limited to what is necessary for the purposes for which they
are processed are processed. We provide your personal data only to recipients for whom it is
necessary to achieve the purpose for which we process your data. We provide these recipients
only with the scope of your data that is necessary for this purpose;

(iii)

the principle of limitation of the purpose of processing - we collect your data only for specific,
explicit and legally justified purposes and we do not process them further in a manner inconsistent
with these purposes. We strive to provide you with adequate and precise information as to why
and for what purposes we will process your data;

(iv)

the principle of correctness - we make sure that the data processed by us is always truthful,
correct and, if necessary, updated, so that there are no mistakes, distortions or other irregularities.
If you find that in some area your personal data has not been updated by us or is incorrect, please
contact us at: contact@covenant.dev;

(v)

the principle of limiting the storage time - we will process and store your personal data only
for the period necessary to achieve the purpose for which we process your data When we no
longer need your data in any way - we will delete all your data from our databases and systems;
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(vi)

the principle of integrity and confidentiality - we apply the necessary measures to protect the
confidentiality and integrity of your personal data. Our priority is to ensure full security and
protection of your personal data by using up-to-date and appropriate security measures;

(vii)

the principle of accountability - in the field of personal data protection, we not only comply with
the rules and conditions for their processing, but also make every effort to be able to demonstrate
compliance with these standards and compliance with the provisions at all times. The rules for
the processing of your personal data are written down as part of the procedures, so that in the
event of your inquiry, we can provide you with full and reliable information about what activities
we have performed on your data.

Security of personal data
As mentioned above, we use appropriate technical and organizational measures to ensure the full security of
your personal data against their (culpable or accidental) destruction, loss, modification, unauthorized
disclosure or unauthorized access.
These measures include technical safeguards (proper protection of the premises and systems in which we
process your personal data; safeguards that prevent unauthorized persons from reading the content of
documents containing personal data, creating backups, etc.) and the rules and procedures that we require
from all our employees and co-workers.
The measures used allow us to properly protect your personal data against loss or disclosure. In addition, we
are constantly improving them along with the changing environment and technological progress.

What rights do I have in relation to the processing of my
personal data?
In connection with the processing of your personal data by us, you have a number of rights that you can
exercise at any time. The use of these rights is free of charge, and the Administrator makes every effort to
ensure that it is also easy to implement.

Rights related to the processing of personal data
(i)

the right to access personal data - you have the right to ask us at any time to ask for information
whether and to what extent we process your personal data and to obtain information about the
rules for processing your personal data;

(ii)

the right to correct data - you have the right to ask us at any time to correct or update your data,
if it turns out that your data is incorrect or out of date. For the avoidance of doubt,
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Covenant.devS.A. may ask you to provide information allowing to identify you and confirm the
change or update of the data;
(iii)

the right to limit processing - if it turns out that we process too wide a catalog of your personal
data for a specific process, you have the right to request that we limit this scope of processing.
Unless your request is contrary to the requirements imposed on us by applicable law, or it is not
necessary for the performance of the contract, we will limit the processing of your personal data
to the minimum necessary or stop further processing;

(iv)

the right to delete data (the right to be forgotten) - if it turns out that we process your personal
data without a legal basis, or we process it, although we no longer need it for the purposes for
which we collected it - you have the right to request that we delete it Your personal data of our
databases and systems. We will comply with your request, unless there is another legitimate
interest in the processing of your personal data or an obligation to further process your personal
data. In each case, we will try to fulfill your request to the fullest extent possible, and if this is not
possible - we will try to modify it in such a way that it can no longer be assigned to you (under the
so-called pseudonymisation);

(v)

the right to transfer data - in those cases where your personal data is processed on the basis
of consent or in connection with the performance of the Agreement, and the data processing is
carried out in an automated manner (e.g. in an IT system), at your request, we will export the data
that we process to a separate file in a popular format to enable their transfer to another data
controller.

The rights referred to above may be exercised by reporting them to our e-mail address contact@covenant.dev
and by letter to the address Covenant.dev S.A. with headquarters in Warsaw, ul. Chmielna 73, 00-801 Warsaw,
with the annotation "Personal data". We also invite you to contact us at this address in all situations in which
you have concerns, questions or doubts as to how we process your personal data.

Right to opposition
We would like to inform you separately that you have the right to object to the processing of your data. If you
find that in a situation of processing your personal data based on the public interest or the legal interest of the
Administrator or any third party - we process your data too broadly (in an inadequate manner) - you may
request that the processing of your data be restricted. You have the same right if at any time you decide that
you do not want us to process your data directly for marketing purposes. After the objection is raised - we will
no longer process your data in this regard and for this purpose, unless it is necessary due to the existence of
some valid legally justified grounds for processing your data, overriding your interests, rights and freedoms; or
to establish, exercise or defend our claims.
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The rights referred to above may be exercised by reporting them to our e-mail address contact@covenant.dev
and by letter to the address Covenant.dev S.A. with headquarters in Warsaw, ul. Chmielna 7, 00-801 Warsaw,
with the annotation "Personal data". We also invite you to contact us at this address in all situations in which
you will have concerns, questions or doubts as to how your personal data is processed by the Administrator.

Right to lodge a complaint
If you recognize that we have violated the rules of processing your personal data in any way, you have the
right to lodge a complaint directly with the supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data
Protection Office.
As part of exercising this right, you should provide a full description of the situation and indicate what action
you consider to be violating your rights or freedoms. The complaint should be submitted directly to the
supervisory authority.

Privacy Policy

page 21 from 39

Polityka prywatności
Covenant.dev S.A.

Warszawa, 01.11.2021 r.
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Poniżej przedstawiamy informację o zasadach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, w
związku z prowadzoną przez nas działalnością. W Polityce znajdziesz najważniejsze informacje o tym, w jaki
sposób Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie radzi sobie z Twoimi danymi osobowymi.

Kto jest administratorem moich danych?
Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000827764, NIP: 5252815862, REGON: 385562142, kapitał
zakładowy: 145 198,00 zł wpłacony w całości.
W sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz zawsze skontaktować się z nami
mailowo pod adresem contact@covenant.dev lub listownie na adres naszej siedziby, z dopiskiem „Dane
osobowe”.

Skąd Administrator pozyskuje moje dane osobowe?
Twoje dane osobowe pozyskujemy głównie od Ciebie. Podajesz nam swoje dane, aby nawiązać kontakt z
nami, wysyłając nam maila, wypełniając formularz zgłoszeniowy w procesie rekrutacji, a nawet – przekazując
nam swoją wizytówkę. Twoje dane pozyskujemy również w związku z prowadzoną przez nas działalnością
gospodarczą i realizacją transakcji w zakresie świadczonych przez nas usług.

Klienci lub kontrahenci
Jeżeli jesteś naszym klientem lub kontrahentem, prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub
reprezentujesz spółkę lub jednostkę organizacyjną, Twoje dane osobowe pozyskujemy głównie od Ciebie.
Podajesz nam swoje dane, aby nawiązać kontakt w sprawach dotyczących warunków współpracy, wysyłając
nam maila lub kontaktując się z nami telefonicznie. Twoje dane pozyskujemy również w związku z prowadzoną
przez nas działalnością gospodarczą w ramach realizacji umowy o świadczenie usług lub podjęcia stosownych
działań przed zawarciem umowy.
Jeżeli jesteś pracownikiem spółki lub jednostki organizacyjnej, a Administrator przetwarza Twoje dane
osobowe, choć nigdy bezpośrednio nam ich nie podałeś - zdarza się, że Twoje dane mogą zostać nam
przekazane przez podmioty trzecie, na Twoją prośbę lub w związku z Twoimi obowiązkami służbowymi. Twoje
dane może przekazać nam Twój pracodawca, aby umożliwić nam nawiązanie kontaktu z Tobą w związku z
współpracą, jaką podejmujemy z podmiotem, w którym jesteś zatrudniony.
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Do tego zbioru zaliczamy także klientów nabywających produkty Administratora oferowane za pośrednictwem
platform internetowych takich jak www.store.steampowered.com. W związku z tym, jeżeli jesteś
użytkownikiem platform, na których oferowane są Nasze produkty to może zdarzyć się, że Twoje dane
osobowe zostaną nam przekazane przez administratora danej platformy. Co do zasady będą to informacje
udostępnione przez użytkownika lub inne zabrane automatycznie oraz wykorzystywane do obsługiwania,
utrzymywania, ulepszania, udostępniania, tworzenia i rozwijania wszystkich funkcji i usług danego produktu
lub platformy.

Użytkownicy platform internetowych
Jeżeli Twoje dane osobowe otrzymamy od administratora platform internetowych zajmujących się dystrybucją
cyfrową, takich jak www.store.steampowered.com, Twoje dane osobowe będą wykorzystywane dla potrzeb
realizacji zamówienia w wykonaniu zawartej z Tobą umowy. Obejmuje to w szczególności przekazanie Twoich
danych kontaktowych, pozwalających nam nawiązać i utrzymać z Tobą kontakt w toku współpracy.
W tym przypadku Twoje dane osobowe będą przetwarzane z uwzględnieniem wszelkich środków
technicznych i organizacyjnych stosowanych przez administratora platform internetowych dla zapewnienia
ochrony danych osobowych z pełnym uwzględnieniem ich polityk prywatności. W celu uzyskania dodatkowych
informacji w zakresie zasad przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora danej platformy
internetowej należałoby zapoznać się z przyjętą przez niego polityką prywatności, w tym także polityką
cookies.

Pracownicy i osoby ubiegające się o zatrudnienie
Jeżeli jesteś naszym pracownikiem lub współpracownikiem, Twoje dane osobowe pozyskujemy głównie od
Ciebie. Podajesz nam swoje dane osobowe w celach niezbędnych z perspektywy zatrudnienia – przy
zawieraniu umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, czy wypełniając kwestionariusz osobowy. Jako Twój
pracodawca lub zleceniodawca musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby móc się z Tobą skontaktować
i prawidłowo rozliczyć wszystkie kwestie związane z Twoim zatrudnieniem, w tym dla celów podatkowych, czy
ubezpieczeń społecznych. Zdarza się, że niektóre Twoje dane osobowe zostaną nam przekazane przez
podmioty trzecie, np. organy państwowe, które nawiążą z nami kontakt jako z Twoim pracodawcą lub
podmiotem współpracującym.
W niektórych przypadkach przetwarzamy także Twoje dane osobowe udostępnione w mediach
społecznościowych (na platformie LinkedIn lub Facebook). Wówczas działamy w celu zweryfikowania
informacji podanych w toku rekrutacji lub zatrudnienia oraz zabezpieczenia uzasadnionego interesu
gospodarczego Administratora, w zależności od charakteru zajmowanego stanowiska.
Jeżeli dopiero podejmujesz działania, żeby nawiązać z nami współpracę i chcesz wysłać do nas swoje CV lub
list motywacyjny, Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie, aby móc skontaktować się z Tobą i uwzględnić
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Cię w procesie rekrutacji. Zdarza się, że korzystamy z pomocy podmiotów zewnętrznych – dedykowanych
portali zajmujących się prowadzeniem rekrutacji (np. www.pracuj.pl lub platforma SmartRecruiters), lub z
pomocy podmiotów zajmujących się rekrutacją pracowników.
W takim przypadku Twoje dane osobowe są nam przekazywane przez te podmioty, na Twoją zgodę i prośbę.

Akcjonariusze i Inwestorzy
Jeżeli jesteś Inwestorem Twoje dane osobowe pozyskujemy głównie od Ciebie. Podajesz nam swoje dane
osobowe w celach niezbędnych dla prawidłowej realizacji procesu emisji akcji oraz subskrypcji i podwyższenia
kapitału zakładowego Covenant.dev S.A. Twoje dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim w celu
przeprowadzenia emisji akcji danej serii, zawarcia i wykonania umowy subskrypcji akcji oraz do podjęcia
działań zmierzających do zawarcia z Tobą umowy subskrypcyjnej, jak również realizacji obowiązków prawnych
nałożonych na Administratora w związku z publikacją dokumentu ofertowego emisji akcji danej serii.
W przypadku uzyskania statutu Akcjonariusza Twoje dane osobowe pozyskujemy głównie od Ciebie oraz z
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w celu wykazania statusu akcjonariusza, posiadania
odpowiedniej liczby akcji, prawa głosu lub prawa reprezentowania Akcjonariusza, w związku z wyrażeniem
przez Ciebie zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywaniu prawa głosu.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prawidłową realizacją zadań wynikających z
przysługujących Ci praw korporacyjnych w spółkach prawa handlowego, w tym także w celu przeprowadzenia
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i umożliwienia uczestnictwa w nim, sporządzenia i udostępnienia na
żądanie listy akcjonariuszy oraz ewentualnej realizacji prawa do udziału w zysku, jak też realizacji wymogów
prawnych spoczywających na Covenant.dev S.A. jako spółce prawa handlowego.

Przedstawiciele organów
Zastosowanie obwiązujących przepisów prawnych czasem wiązać się może z koniecznością prowadzenia
korespondencji z przedstawicielami organów administracji publicznej i instytucji publicznych. Dane osób,
których dane znajdują się na pismach dostarczanych do nas w imieniu organu lub instytucji podawane są nam
przez osoby, które pismo sporządziły lub które się pod nim podpisały. Wówczas możemy przetwarzać Twoje
dane na podstawie nawiązanego z nami kontaktu.

Dane w aktach sprawy
W ramach obsługi prawno-organizacyjnej dane osobowe osób fizycznych przetwarzane są w związku z
prowadzonymi przez pracowników kontrolami lub postępowaniami sądowymi. Dane z akt sprawy pozyskujemy
m.in. poprzez dostarczanie do nas pism procesowych i pozaprocesowych i dokonywanie przeglądów akt
sprawy prowadzonych w Sądach powszechnych i sądach administracyjnych oraz przed organami administracji
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publicznej. Dane w aktach sprawy pozyskane mogą być również podczas postępowań kontrolnych
prowadzonych przez organy publiczne.
Zastosowanie obwiązujących przepisów prawnych czasem wiązać się może z koniecznością prowadzenie
korespondencji z przedstawicielami organów administracji publicznej i instytucji publicznych. Dane znajdujące
się na pismach dostarczanych do nas w imieniu organu lub instytucji podawane są nam przez osoby, które
pismo sporządziły lub które się pod nim podpisały. Dane takie przetwarzać możemy na podstawie
nawiązanego z nami kontaktu.

W jakim celu Administrator przetwarza moje dane?
Prowadzenie działalności gospodarczej
Jeżeli Twoje dane osobowe pozyskaliśmy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Twoje dane
osobowe będą wykorzystywane dla potrzeb realizacji zamówienia w wykonaniu umowy o świadczenie usług
lub podejmując stosowne czynności przed zawarciem w/w umów. Obejmuje to w szczególności otrzymanie
od Ciebie danych kontaktowych, pozwalających nam nawiązać i utrzymać z Tobą kontakt w toku współpracy.
Wykorzystujemy również Twoje dane adresowe i rejestrowe w celu dostawy usług do wskazanego przez
Ciebie miejsca, wystawienia dokumentów sprzedaży czy rozliczenia naszej współpracy. Twoje dane osobowe
są nam również potrzebne, jeżeli będziesz chciał skorzystać ze swoich uprawnień związanych z naszą
współpracą – tam, gdzie ma to zastosowanie – ochrona praw lub dochodzenie roszczeń.
Jeżeli jesteś naszym klientem, kontrahentem lub dostawcą, prowadzisz jednoosobową działalność
gospodarczą lub reprezentujesz spółkę lub jednostkę organizacyjną będącą naszym klientem, kontrahentem
lub dostawcą – Twoje dane osobowe przetwarzamy również w celach podatkowych, prawnych i księgowych.
Potrzebujemy ich, aby ujawnić stosowne dane na umowie lub fakturze, jak również – aby wykorzystać je przy
prowadzeniu naszej ewidencji podatkowej. Zawsze jednak przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie
związane z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.
Jeżeli jesteś naszym klientem, kontrahentem lub dostawcą, prowadzisz jednoosobową działalność
gospodarczą lub reprezentujesz spółkę lub jednostkę organizacyjną będącą naszym klientem, kontrahentem
lub dostawcą, Twoje dane osobowe będą nam w szczególności potrzebne w celu nawiązania i utrzymania
kontaktu z podmiotem, w którym pracujesz – ponownie, wyłącznie w celach związanych z prowadzoną przez
nas działalnością gospodarczą.
Jeżeli jesteś użytkownikiem platform, na których oferowane są Nasze produkty to może zdarzyć się, że Twoje
dane osobowe zostaną nam przekazane przez administratora danej platformy. W przypadku otrzymania
Twoich danych osobowych od administratora platform internetowych zajmujących się dystrybucją cyfrową,
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Twoje dane osobowe będą wykorzystywane dla potrzeb realizacji zamówienia w wykonaniu zawartej z Tobą
umowy za pośrednictwem platformy.
Twoje dane osobowe, które wykorzystujemy w celach związanych ze współpracą gospodarczą, nie będą bez
Twojej zgody wykorzystywane przez nas w innych celach. Wyjątkiem od tego jest wykorzystanie przez Twoich
danych w celach marketingowych, w oparciu o nasz uzasadniony interes. Zależy nam na tym, aby utrzymać z
Tobą relację, chcemy więc móc na bieżąco informować Cię o naszych nowych ofertach i promocjach. Jeżeli
Ci to nie odpowiada – możesz w każdym czasie złożyć sprzeciw, na zasadach opisanych poniżej w Polityce.

Obsługa stosunku pracy
Jeżeli jesteś naszym pracownikiem lub współpracownikiem, Twoje dane osobowe wykorzystujemy w celach
związanych z Twoim zatrudnieniem, w tym ewidencjonowaniem czasu pracy czy wspieraniem podnoszenia
kwalifikacji przez pracowników w ramach szkoleń. Jako Twój pracodawca czy podmiot współpracujący musimy
wywiązać się z szeregu obowiązków – zarówno w zakresie prawidłowego ułożenia naszej współpracy i w
sprawach kadrowo-płacowych. Jako pracodawcy przysługują nam również pewne uprawnienia – Twoje dane
osobowe wykorzystujemy np. aby móc nawiązać z Tobą kontakt, czy kontrolować efekty Twojej pracy.
Twoich danych osobowych potrzebujemy również do zapewnienia Ci dostępu do benefitów i uprawnień
pracowniczych oraz świadczeń i wsparcia w przypadku Twojej choroby lub macierzyństwa, jak również na
okoliczność wypadku przy pracy. Ponownie, celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest wtedy
prawidłowa obsługa łączącego nas stosunku pracy lub współpracy i ochrona Twoich żywotnych interesów.
Może się zdarzyć, że Twoje dane osobowe wykorzystamy również celem udzielenia informacji o Tobie
podmiotom trzecim, np. do banku, w którym ubiegasz się o kredyt, do ubezpieczyciela, lub do organu
publicznego, który zwróci się do nas z zapytaniem. W tych sytuacjach Twoje dane osobowe będą ujawniane
dla Twojej korzyści, na Twoją prośbę lub w związku z ciążącymi na nas obowiązkami prawnymi.
Twoje dane osobowe, które wykorzystujemy w celach związanych ze stosunkiem pracy lub zlecenia, nie będą
bez Twojej zgody wykorzystywane przez nas w innych celach. W szczególności, nie będziemy bez Twojej
wyraźnej zgody przetwarzać Twoich danych w celach marketingowych.

Rekrutacja
Jeżeli ubiegasz się o zatrudnienie u nas, Twoje dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celu prowadzenia
procesu rekrutacji. Wykorzystujemy Twoje dane, aby zapoznać się z Twoim wykształceniem i doświadczeniem
zawodowym, ocenić Twoją przydatność do pracy u nas oraz ustalić spełnienie wymaganych przez nas
kryteriów do zatrudnienia, wreszcie - aby nawiązać z Tobą kontakt i zaprosić Cię na rozmowę kwalifikacyjną.
Jeżeli po przeprowadzonej rekrutacji zdecydujemy się na zatrudnienie Ciebie, dane osobowe podane w toku
rekrutacji mogą być wykorzystane na potrzeby przyszłego zatrudnienia – abyś nie musiał ich ponownie
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podawać. Najczęściej, dane osobowe podane przez Ciebie w CV oraz w liście motywacyjnym są
przechowywane w Twojej teczce pracowniczej.
Twoje dane osobowe, które wykorzystujemy w celach związanych z rekrutacją, nie będą bez Twojej zgody
wykorzystywane przez nas w celach marketingowych.

Inwestycje
Jeżeli jesteś Inwestorem, Twoje dane osobowe przetwarzamy głównie w celach niezbędnych dla prawidłowej
realizacji procesu emisji akcji oraz subskrypcji i podwyższenia kapitału zakładowego Covenant.dev S.A.
Wówczas Twoje dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim w celu przeprowadzenia emisji
akcji danej serii, zawarcia i wykonania umowy subskrypcji akcji oraz do podjęcia działań zmierzających do
zawarcia z Tobą umowy subskrypcyjnej, jak również realizacji obowiązków prawnych nałożonych
na Administratora w związku z publikacją dokumentu ofertowego emisji akcji danej serii.
Z kolei dane osobowe Akcjonariuszy przetwarzamy głównie w celu wykazania statusu akcjonariusza,
posiadania odpowiedniej liczby akcji, prawa głosu lub prawa reprezentowania Akcjonariusza, w związku z
wyrażeniem przez Ciebie zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywaniu prawa
głosu.
Jeżeli jesteś Akcjonariuszem, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prawidłową
realizacją zadań wynikających z przysługujących Ci praw korporacyjnych w spółkach prawa handlowego, w
tym także w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i umożliwienia uczestnictwa w nim,
sporządzenia i udostępnienia na żądanie listy akcjonariuszy oraz ewentualnej realizacji prawa do udziału w
zysku, jak też realizacji wymogów prawnych spoczywających na Covenant.dev S.A. jako spółce prawa
handlowego.

Nawiązanie kontaktu
Jeżeli wysyłasz nam mail lub nawiązujesz z nami kontakt w inny sposób, Twoje dane osobowe wykorzystujemy
w celu prowadzenia z Tobą korespondencji i odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, zgodnie z treścią
Twojego zapytania lub wiadomości.
Jeżeli kontaktujesz się z nami w celach handlowych (np. aby skorzystać z naszych usług), Twoje dane
osobowe mogą być wtedy wykorzystywane w celu skierowania do Ciebie oferty handlowej – ale wyłącznie w
zakresie, w którym tego żądasz i w stosunku do skierowanego przez Ciebie zapytania.
Niezależnie od powyższego, nawet jeżeli komunikację nawiążemy w celach handlowych, nie będziemy bez
Twojej zgody wykorzystywać Twoich danych osobowych w celach marketingowych w związku z ofertami
innymi niż ta, której przesłania wyraźnie zażądałeś nawiązując kontakt.
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Dochodzenie i obrona roszczeń
Zdarza się, że Twoje dane osobowe będziemy musieli wykorzystać dla dochodzenia czy obrony naszych praw,
w tym przed sądem. Mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale jeżeli powstanie pomiędzy nami jakikolwiek
spór - być możemy będziemy zmuszeni przetwarzać Twoje dane osobowe w toku postępowania sądowego,
arbitrażowego lub mediacyjnego.
W takim przypadku Twoje dane osobowe będziemy wykorzystywać wyłącznie w niezbędnym zakresie i w
związku z prowadzonymi rozmowami lub postępowaniem. Może się zdarzyć, że Twoje dane osobowe
wykorzystamy, aby wezwać Cię na świadka w sprawie, lub – jeżeli jesteś naszym kontrahentem lub dostawcą
– w związku z tym, że będziesz stroną w sprawie.
Twoje dane osobowe, które wykorzystujemy w celach związanych z dochodzeniem lub obroną roszczeń, nie
będą bez Twojej zgody wykorzystywane przez nas w innym celach. W szczególności, nie będziemy bez Twojej
wyraźnej zgody przetwarzać Twoich danych w celach marketingowych.

Cele marketingowe
Twoje dane osobowe w związku z funkcjonowaniem naszej bazy marketingowej przetwarzamy dla naszych
celów marketingowych, czyli w ramach promowania naszej oferty produktów oraz usług. W ramach naszego
marketingu chcemy móc prezentować Ci nasz nowy asortyment produktów lub usług, jak również nowe
rozwiązania handlowe lub biznesowe stosowane w naszej działalności.
W celach marketingowych Twoje dane osobowe przetwarzamy z powołaniem na tzw. uzasadniony interes
administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Stałe informowanie o naszej działalności jest dla
nas niezbędne i pożądane do utrzymania sieci Klientów. Tym samym, mamy uzasadniony interes w
utrzymywaniu naszej bazy marketingowej i przesyłaniem informacji dla Klientów. Podanie i przetwarzanie
Twoich danych osobowych w tym zakresie jest całkowicie dobrowolne i nie wynika z obowiązku prawnego. W
każdym czasie przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu od przetwarzania Twoich danych w tym zakresie.

Na jakiej podstawie Administrator przetwarza moje dane
osobowe?
Administrator zapewnia, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w sposób zgodny z prawem.
Oznacza to, że zawsze będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na konkretnej podstawie, którą będziemy
w stanie wykazać. Podstawa przetwarzania danych osobowych może różnić się w zależności od celu, w
którym przetwarzamy dane osobowe.
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Prowadzenie działalności
Jeżeli Twoje dane osobowe pozyskaliśmy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Twoje dane
przetwarzamy w pierwszej kolejności w celu wywiązania się z łączącej nas umowy w zakresie współpracy, a
w drugiej kolejności również w celu umożliwienia Ci skorzystania z przysługujących Ci uprawnień związanych
z naszą współpracą – tam, gdzie ma to zastosowanie – ochrona praw lub dochodzenie roszczeń.
Podstawą przetwarzania będzie tu zatem niezbędność wykorzystania Twoich danych osobowych w celu
realizacji transakcji dostawy towarów lub świadczenia usług. Jeżeli stroną Umowy jest inny podmiot niż Ty (np.
Twoje dane pozyskaliśmy od Twojego pracodawcy, albo w komunikacji występujesz jako reprezentant spółki
lub jednostki organizacyjnej) podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie wykorzystanie
Twoich danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas oraz ten
podmiot (stronę trzecią), np. żeby zapewnić prawidłową realizację dostawy lub usługi.
Jeżeli Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od administratora platform internetowych zajmujących się
dystrybucją cyfrową, Twoje dane będą przetwarzane z uwzględnieniem wszelkich środków technicznych i
organizacyjnych stosowanych przez administratora platform internetowych dla zapewnienia ochrony danych
osobowych z pełnym uwzględnieniem ich polityk prywatności.
Podstawą przetwarzania będzie w tym przypadku niezbędność wykorzystania Twoich danych osobowych w
celu realizacji transakcji dostawy towarów lub świadczenia usług, oferowanych za pośrednictwem platform
dystrybucji cyfrowej.

Prowadzenie serwisu internetowego (pliki cookies)
Dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików
cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (komputerach lub urządzeniach
przenośnych podłączonych do Internetu) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Na naszej stronie internetowej wyświetla się baner z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie plików cookie
na urządzeniu użytkownika. Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody, działania prowadzone za pośrednictwem
komputera użytkownika lub podłączonego do Internetu urządzenia nie będą monitorowane w celach
marketingowych.
Stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje
się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie
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przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia
przez użytkownika lub przez czas określony w parametrach plików cookies i wynikający z ich ustawień.
Pomimo tego, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na
komputerze plików cookies, użytkownik może nie wyrazić na to zgody, dokonując zmian w ustawieniach
przeglądarki (w większości przypadków taka opcja znajduję się w Narzędziach lub menu Preferencje
przeglądarki). Użytkownik może także w dowolnym momencie usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia. W
takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookies, użytkownik nie
będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.
Stosowane przez nas pliki „cookies” służą przede wszystkim do optymalizacji korzystania ze naszej strony
internetowej, tworzenia statystyk ich odwiedzin oraz do utrzymania sesji użytkownika.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym zakresie następuje z powołaniem na nasz uzasadniony
interes, a więc na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz na podstawie Twojej zgody,
wyrażonej przez Ciebie poprzez zaakceptowanie zbierania i wykorzystania przez nas pliku cookies w
formularzu internetowym.

Obsługa stosunku pracy
Wszystkie dane osobowe, które Administrator przetwarza w związku z już nawiązaną współpracą na
podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie są wykorzystywane w celu prawidłowego wywiązania się z roli
pracodawcy. Wykorzystanie tych danych jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązków
nałożonych na nas na mocy przepisów polskiego prawa regulujących daną formę zatrudnienia lub współpracy,
jak również – dla umożliwienia nam realizacji swoich uprawnień jako pracodawcy.
Czasami, Twoje dane wrażliwe (zdrowotne) będą również wykorzystywane jako niezbędne do realizacji
obowiązków nałożonych na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym, czy przepisów w zakresie
profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy.
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc niezbędność ich wykorzystania do
prawidłowego wykonania umowy o pracę, która łączy Cię z nami, jak również wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na Nas na podstawie przepisów prawa pracy czy prawa cywilnego. W zakresie Twoich
danych zdrowotnych, podstawą przetwarzania jest niezbędność ich wykorzystania do wypełnienia
obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w
dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, jak również do celów profilaktyki
zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia
opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego.
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Rekrutacja
W procesach rekrutacji staramy się w każdym możliwym przypadku uzyskać Twoją zgodę na przetwarzanie
danych osobowych dla celów rekrutacji, prosząc Cię o zawarcie stosownej zgody w przekazanym nam przez
Ciebie CV lub liście motywacyjnym. Pozwala to na uniknięcie wątpliwości co do tego, czy mamy prawo
wykorzystywać wszystkie dane osobowe ujawnione przez Ciebie w przesłanych dokumentach lub w toku
procesu rekrutacji.
Niemniej, nawet jeżeli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach rekrutacji
(np. prześlesz do nas CV bez niezbędnej zgody), wciąż będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe w
zakresie niezbędnym dla realizacji procesu rekrutacji.
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie zatem Twoja zgoda, a w razie jej braku –
niezbędność do wykorzystania Twoich danych do podjęcia działań rekrutacyjnych zmierzających do zawarcia
umowy o pracę lub umowy zlecenie (tj. do podjęcia działań zgodnie z Twoim żądaniem, przed zawarciem
Umowy).
Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody, w każdym czasie przysługuje Ci prawo do
cofnięcia wyrażonej zgody, co jednak nie pozbawi zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych w
okresie, w którym obowiązywała Twoja zgoda.
Udzielenie przez Ciebie zgody w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu
rekrutacji. Bez zgody na przetwarzanie Twoich danych w tym zakresie nie będziemy bowiem mogli się z Tobą
skontaktować i przeprowadzić procesu rekrutacji.

Inwestycje
Dane osobowe Inwestorów przetwarzamy przede wszystkim w celu przeprowadzenia emisji akcji danej serii,
zawarcia i wykonania umowy subskrypcji akcji oraz do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy
subskrypcyjnej z Inwestorem. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc niezbędność ich
wykorzystania do prawidłowego wykonania umowy subskrypcji akcji, jak również wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na Nas na podstawie przepisów prawa handlowego, czy ustawy o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych.
Po zamknięciu subskrypcji Twoje dane osobowe jako akcjonariusza są przetwarzane przez nas w celu obsługi
Twoich praw i obowiązków korporacyjnych, w tym m.in. w celu umożliwienia Ci uczestnictwa oraz
przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia, realizacji obowiązku udostępnienia listy akcjonariuszy na żądanie
Twoje lub pozostałych akcjonariuszy, realizacji zadań związanych z obsługą podmiotów posiadających akcje
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Covenant.dev S.A., jak również obowiązku informacyjnego, a także realizacji obowiązków prawnych ciążących
na Covenant.dev S.A. jako spółce akcyjnej.

Nawiązanie kontaktu
Jeżeli kontaktujesz się z nami, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, przetwarzanie Twoich
danych osobowych jest nam niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, zgodnie z treścią Twojego
zapytania lub wiadomości.
W tym przypadku podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie więc wyrażona przez Ciebie
zgoda albo niezbędność wykorzystanie Twoich danych osobowych do podjęcia działań zgodnie z Twoim
żądaniem, przed zawarciem Umowy. Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody, w
każdym czasie przysługuje Ci prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, co jednak nie pozbawi zgodności z
prawem przetwarzania danych osobowych w okresie, w którym obowiązywała Twoja zgoda.
Udzielenie przez Ciebie zgody w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu. Bez
zgody na przetwarzanie Twoich danych w tym zakresie nie będziemy bowiem mogli się z Tobą skontaktować.

Dochodzenie i obrona roszczeń
Jeżeli Twoje dane będziemy wykorzystywać w związku z dochodzeniem lub obroną roszczeń, podstawą
przetwarzania Twoich danych osobowych będzie uzasadniony interes prawny Administratora jako
administratora danych osobowych. Wykorzystanie Twoich danych będzie bowiem niezbędne do ochrony
naszych interesów np. w zakresie ściągania wierzytelności, obrony przed nieuzasadnionymi zarzutami, etc.

Cele marketingowe
Twoje dane osobowe w celach marketingowych będziemy przetwarzać z powołaniem na tzw. uzasadniony
interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), uprawniającej nas do przesyłania Ci
wiadomości handlowych i marketingowych. W ramach naszego marketingu dbamy o to, aby prezentować Ci
aktualne informacje o naszym nowym asortymencie produktów lub usług, jak również nowe rozwiązania
handlowe lub biznesowe stosowane w naszej działalności.
Podanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym zakresie jest całkowicie dobrowolne i nie wynika z
obowiązku prawnego. W każdym czasie przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu od przetwarzania Twoich
danych w tym zakresie.

Jak długo Administrator przechowuje moje dane osobowe
Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:
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(i)

jeżeli jesteś naszym klientem, kontrahentem lub dostawcą, albo występujesz w ich imieniu
– Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres realizacji umowy lub okres współpracy. Po tym
okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych
działań w ramach ochrony danych osobowych, jak również przez okres przedawnienia roszczeń
związanych ze współpracą wynikających z właściwych przepisów prawa, jednak nie dłużej niż
przez okres pięciu (5) lat od dnia wydania prawomocnego postanowienia o umorzeniu
postępowania z uwagi na wyegzekwowanie całej należności;

(ii)

jeżeli jesteś naszym pracownikiem lub zleceniobiorcą – Twoje dane osobowe przetwarzamy
przez cały okres współpracy lub zatrudnienia, jak również przez okres wymagany przepisami
prawa w zakresie przechowywania, czy archiwizacji dokumentów i informacji dotyczących
zatrudnienia, jednak nie dłużej niż przez okres dziesięciu (10) lat od ustania stosunku pracy – art.
125a ust. 4a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 53). W przypadku wystąpienia na drogę postępowania
przed sądem lub organem publicznym, dokumenty mogą być przechowywane przez cały okres
postępowania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, nie dłużej jednak niż przez
okres pięciu (5) lat od dnia prawomocnego zakończenia postępowania egzekucyjnego w razie
wyegzekwowania całej należności. Dane związane z wykonywaniem czynności w ramach BHP
oraz szkoleń organizowanych dla pracowników przetwarzamy przez okres trwania umowy;

(iii)

jeżeli swoje dane osobowe ujawniasz nam w związku z prowadzoną rekrutacją – Twoje
dane osobowe będziemy przechowywać przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, a jeżeli
akurat nie prowadzimy rekrutacji – przez okres trzech (3) miesięcy od dnia otrzymania Twojego
CV lub listu motywacyjnego. Przechowywanie Twoich danych osobowych przez ten okres pozwoli
nam nawiązać z Tobą kontakt, jeżeli rozpoczniemy działania w zakresie zatrudnienia w
późniejszym okresie;

(iv)

jeżeli jesteś inwestorem lub akcjonariuszem – Twoje dane osobowe przetwarzamy do
momentu zakończenia procesu subskrypcji akcji i podwyższania kapitału zakładowego lub
prawomocnego niedojścia subskrypcji do skutku, przedłużonego o okres pięciu (5) lat związany
z koniecznością przechowywania danych dotyczących emisji akcji. Dodatkowo Twoje dane
osobowe jako Akcjonariusza przetwarzamy przez okres pięciu (5) lat licząc od daty Walnego
Zgromadzenia Covenant.dev S.A., na które zostały przygotowane, a w przypadku zaskarżenia
uchwał Walnego Zgromadzenia do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego
w tym zakresie;

(v)

jeżeli nawiązujesz z nami komunikację – Twoje dane osobowe przetrzymujemy przez cały
okres komunikacji i korespondencji, a załatwieniu sprawy lub udzieleniu Ci kompletu odpowiedzi
– przechowujemy te dane jeszcze przez okres nie dłuższy niż okres pięciu (5) lat od zakończenia
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komunikacji, aby umożliwić Ci w razie czego powrót do wcześniejszych rozmów i zagadnień, oraz
aby rozliczyć się z naszych działań w zakresie ochrony danych osobowych;
(vi)

pozyskane dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego serwisu – będą przez nas
wykorzystywane cały okres współpracy oraz przez okres pięciu (5) lat licząc od momentu, w
którym ostatni raz odwiedziłeś nasz serwis;

(vii)

dane osobowe wykorzystywane przez nas w celach marketingowych – będą przez nas
przetwarzane przez cały okres, kiedy jesteś naszym Klientem oraz później przez okres pięciu (5)
lat licząc od czasu, kiedy zaprzestałeś korzystać z naszej oferty oraz nie dokonywałeś zakupów
naszych produktów.

Administrator usuwa dane osobowe najpóźniej w terminie roku (1) od zakończenia okresu przetwarzania
danych.

Kto jest odbiorcą moich danych osobowych przetwarzanych
przez Administratora?
Dbamy o to, aby Twoje dane osobowe były przekazywane wyłącznie tym osobom, które muszą mieć do niech
dostęp dla prawidłowego wywiązania się przez nas z naszej współpracy, lub w związku z ciążącymi na nas
obowiązkami prawnymi. Twoje dane osobowe będą udostępniane:
(i)

pracownikom

i

współpracownikom

Administratora

zaangażowanym

w

obsługę

współpracy lub zagadnienia – w każdym przypadku zadbamy jednak, aby osoby te posiadały
upoważnienie do przetwarzania Twoich danych osobowych oraz zobowiązały się do zachowania
poufności w tym względzie;
(ii)

podmioty powiązane z Administratorem –wyłącznie w niezbędnym zakresie wynikającym z
konieczności prawidłowej komunikacji organizacji (jeśli jesteś naszym pracownikiem lub
współpracownikiem) lub jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowości realizacji wzajemnych
zobowiązań (dot. klientów, kontrahentów lub dostawców);

(iii)

podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne i hostingowe –
Twoje dane osobowe przetwarzamy również w formie elektronicznej, co oznacza, że dostęp do
nich będą miały podmioty obsługujące nas od strony informatycznej, jak również dostawcy usług
hostingowych, na serwerach, których przetrzymujemy nasze dane, w tym w zakresie poczty
elektronicznej;

(iv)

firmom przewozowym lub transportowym – w celu dostawy towaru lub innych rzeczy (np.
dokumentów) na adres, który wskazałeś przy zakupie lub w toku współpracy;

(v)

podmiotom

świadczących

na

rzecz

Administratora

usługi

prawne,

doradztwa

podatkowego, rachunkowe oraz kadrowo-płacowe – w zakresie, w jakim ujawnienie Twoich
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danych jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych, w zakresie kadr i
płac, czy w związku z prowadzonymi postępowaniami. W tym samym zakresie, dostęp do Twoich
danych osobowych będą miały podmioty obsługujące nas od strony prawnej, zaangażowane np.
przy opiniowaniu dokumentów, na których zawarte są Twoje dane osobowe;
(vi)

organom publicznym, sądom i trybunałom – w zakresie, w którym przekazanie Twoich danych
osobowych będzie niezbędne albo wymagane ze względu na toczące się postępowania lub w
związku z obowiązkiem przekazania danych określonym organom na podstawie przepisów prawa
(rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, etc.).

W żadnym wypadku Administrator nie udostępni Twoich danych podmiotom trzecim w celach komercyjnych.
Nie sprzedajemy Twoich danych, nie musisz się więc obawiać, że trafią one do kogokolwiek, komu nie chciałeś
udostępnić swych danych.

Jak przetwarzane i chronione są moje dane osobowe?
Zasady przetwarzania danych osobowych
Dokładamy wszelkiej staranności, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującym
prawem i z poszanowaniem zasad ich przetwarzania wskazanych w RODO. Podstawowe zasady i standardy
przetwarzania danych osobowych w naszej firmie określa szczegółowa Polityka ochrony danych osobowych,
z którą obligatoryjnie zapoznaje się każdy nasz pracownik oraz współpracownik. Dzięki temu czuwamy, aby
wszystkie osoby zaangażowane w naszą działalność były świadome znaczenia konieczności zapewnienia
należytego przetwarzania Twoich danych osobowych.
Podstawowymi zasadami, które przyświecają nam w procesie przetwarzania Twoich danych osobowych są:
(i)

zasada zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem, rzetelnie i w sposób
przejrzysty – staramy się, aby przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zawsze
następowało na prawnie dopuszczalnej podstawie, a procesy przetwarzania Twoich danych
osobowych, jak i cele przetwarzania były dla Ciebie klarowne i zrozumiałe;

(ii)

zasada minimalizacji danych – dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzane były tylko te z
Twoich danych osobowych, które są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co
niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Twoje dane osobowe udostępniamy wyłącznie
takim odbiorcom, co do których jest to niezbędne dla osiągnięcia celu, w którym przetwarzamy
Twoje dane. Odbiorcom tym udostępniamy tylko taki zakres Twoich danych, jaki jest konieczny
dla realizacji tego celu;

(iii)

zasada ograniczenia celu przetwarzania – Twoje dane zbieramy wyłącznie w konkretnych,
wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzamy ich dalej w sposób niezgodny z
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tymi celami. Staramy się zapewnić Ci należytą i precyzyjną informację co do tego, po co i w jakich
celach będziemy przetwarzać Twoje dane;
zasada prawidłowości – dbamy o to, aby przetwarzane przez nas dane były zawsze zgodne z

(iv)

prawdą, prawidłowe, a w razie potrzeby – uaktualniane, aby nie dochodziło do pomyłek,
przeinaczeń albo innych nieprawidłowości. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane
osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami pod
adresem: contact@covenant.dev;
zasada ograniczenia czasu przechowywania danych – Twoje dane osobowe będziemy

(v)

przetwarzać i przechowywać tylko przez taki okres, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu, w
którym przetwarzamy Twoje dane. W momencie, w którym nie będziemy już potrzebowali Twoich
danych w żadnym zakresie – usuniemy wszystkie Twoje dane z naszych baz i systemów;
zasada integralności i poufności – stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i

(vi)

integralność Twoich danych osobowych. Naszym priorytetem jest zapewnienie pełnego
bezpieczeństwa i ochrony Twoich danych osobowych, przez stosowanie aktualnych i
odpowiednich zabezpieczeń;
zasada rozliczalności – w zakresie ochrony danych osobowych nie tylko przestrzegamy zasad

(vii)

i warunków ich przetwarzania, ale dokładamy również wszelkich starań, by być w każdym czasie
w stanie wykazać zachowanie tych standardów i przestrzeganie przepisów. Zasady
przetwarzania Twoich danych osobowych są spisane w ramach procedur, tak abyśmy w razie
Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania
realizowaliśmy na Twoich danych.

Bezpieczeństwo danych osobowych
Jak wspomnieliśmy wyżej, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zmierzające do
zapewnienia pełnego bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przed ich (zawinionym albo przypadkowym)
zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępie.
Na środki te składają się zabezpieczenia techniczne (należyta ochrona pomieszczeń oraz systemów, w
których przetwarzamy Twoje dane osobowe; zabezpieczenia uniemożliwiające osobom postronnym
zapoznanie się z treścią dokumentów zawierających dane osobowe, tworzenie kopii zapasowych, etc.) oraz
reguły

i

procedury,

których

przestrzegania

wymagamy

od

wszystkich

naszych

pracowników

i

współpracowników.
Wspólnie, stosowane środki pozwalają nam należycie ochronić Twoje dane osobowe przed utratą lub
ujawnieniem. Dodatkowo, cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem
technologicznym.
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Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem
moich danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw, z których
możesz skorzystać w dowolnej chwili. Skorzystanie z tych praw jest nieodpłatne, a Administrator dokłada
wszelkich starań, by było również proste w realizacji.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W stosunku do przetwarzania przez nas danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:
(i)

prawo dostępu do danych osobowych – w każdym momencie możesz zwrócić się do nas z
prośbą o informację, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz do
uzyskania informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych;

(ii)

prawo do poprawiania danych – w każdym momencie możesz zwrócić się do nas z prośbą o
poprawienie lub uaktualnienie Twoich danych, jeżeli dowiesz się lub uznasz, że Twoje dane są
nieprawidłowe lub nieaktualne. Celem uniknięcia wątpliwości, możemy poprosić Cię o
przekazanie informacji pozwalających na Twoje zidentyfikowanie oraz potwierdzenie zmiany lub
uaktualnienia danych;

(iii)

prawo do ograniczenia przetwarzania – jeżeli uznasz, że dla określonego procesu
przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy
ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się
wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla
realizacji umowy, ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych do niezbędnego
minimum lub zaprzestaniemy dalszego przetwarzania;

(iv)

prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – jeżeli uznasz, że Twoje dane
osobowe przetwarzamy bez podstawy prawnej, albo przetwarzamy je, choć nie są nam już
potrzebne do celów, w których je zebraliśmy – przysługuje Ci prawo do żądania, abyśmy usunęli
Twoje dane osobowe naszych baz i systemów. Przychylimy się do Twojego żądania, o ile nie
będzie istniał inny uzasadniony interes przetwarzania Twoich danych osobowych ani obowiązek
dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych. W każdym przypadku postaramy się
zrealizować Twoją prośbę w najszerszym dopuszczalnym zakresie, a jeżeli nie będzie to możliwe
– postaramy się zmodyfikować je w ten sposób, aby nie można już było przypisać Ci tych danych
(w ramach tzw. pseudonimizacji);

(v)

prawo do przenoszenia danych – w tych przypadkach, w których Twoje dane osobowe
przetwarzamy na podstawie zgody lub w związku z wykonaniem Umowy, a przetwarzanie danych
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odbywa się w sposób zautomatyzowany (np. w systemie informatycznym), na Twoją prośbę
wyeksportujemy dane, które przetwarzamy do odrębnego pliku w popularnym formacie, aby
umożliwić ich przekazanie do innego administratora danych.
Uprawnienia, o których mowa powyżej może wykonywać poprzez ich zgłaszanie na nasz adres mailowy
contact@covenant.dev oraz listownie na adres Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 73,
00-801 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”. Zapraszamy również do kontaktu na ten adres we
wszystkich sytuacjach, w których będziesz miał obawy, pytania lub wątpliwości co do sposobu przetwarzania
Twoich danych osobowych przez nas.

Prawo do sprzeciwu
Odrębnie chcemy Cię poinformować, że przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych. Jeżeli uznasz, że w sytuacji przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o interes publiczny
lub interes prawny Administratora lub jakiejkolwiek strony trzeciej – przetwarzamy Twoje dane w zbyt szerokim
zakresie (w sposób nieadekwatny) – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych. To samo
uprawnienie przysługuje Ci, jeżeli w jakimkolwiek czasie uznasz, że nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje
dane na potrzeby marketingu bezpośrednio. Po zgłoszeniu sprzeciwu – nie będziemy już przetwarzać Twoich
danych w tym zakresie i w tym celu, o ile nie będzie to konieczne ze względu na istnienie jakiś ważnych
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania przez nas Twoich danych, nadrzędnych wobec Twoich
interesów, praw i wolności; lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.
Uprawnienia, o których mowa powyżej może wykonywać poprzez ich zgłaszanie na nasz adres mailowy
contact@covenant.dev. oraz listownie na adres Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 73,
00-801 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”. Zapraszamy również do kontaktu na ten adres we
wszystkich sytuacjach, w których będziesz miał obawy, pytania lub wątpliwości co do sposobu przetwarzania
Twoich danych osobowych przez Administratora.
Prawo do sprzeciwu możesz zrealizować poprzez zgłoszenie na nasz adres e-mail: contact@covenant.dev
oraz listownie na adres Covenant.dev S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, z
dopiskiem „Dane osobowe”.

Prawo do złożenia skargi
Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz
prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz
wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć
bezpośrednio do organu nadzoru.
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