OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe są u nas bezpieczne
Jeżeli jesteś naszym klientem lub gościem naszej strony internetowej, podajesz
nam swoje dane osobowe. Zapoznaj się, proszę, z ochroną dat osobowych - RODO
- Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, ich praw i zasad, które są w
związku z GDPR (General Data Protection Regulation . Ustawa RODO w Polsce
zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych.

Kto jest admin?
Jesteśmy firmą GLOBAL COMMODITY INVESTMENTS LLC, z siedzibą 8020
Excelsior Doktor, Suite 200, Madison, WI 53717, STANY zjednoczone ameryki, ID:
G051415, która działa na stronie internetowej glocin.com, glocin.biznes i usług
wsparcia portalu pod adresem miner.glocin.biz.
W odniesieniu twoich danych osobowych , znajdujemy się w pozycji
administratora: ustalamy, jak będą dane osobowe przetwarzane i w jakim celu, w
jakim okresie czasowym oraz przez jak długi czas. Wybieramy również dalsze
subjekty, które nam w czynności przetwarzania dynych osobowych będą służyć
pomocą.

Jak się z nami skontaktować?
Jeżeli chcesz nas kontaktować w ciągu przetwarzania danych osobowych to pod
podanym adresem e-mail: support@glocin.biz.
Oświadczamy
Oświadczamy, że jako administrator danych osobowych spełniamy powinności
prawa wymagane jego przepisami a to w szczególności z prawem, o ochronie
danych osobowych RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, ich

praw i zasad, które są w związku z GDPR (General Data Protection Regulation a to
przedewszystkim:
• będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa i powodów a to przede wszystkim w rzeczy
zainteresowania, wykonania umowy, prawnych obowiązków lub wyrażenia zgody
• wykonujemy zgodnie z artykułem 13 GDPR/RODO obowiązek informacyjny
jeszcze przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych,
• pozwolimy i będziemy cię wspierać w stosowaniu i wykonywaniu swoich praw
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych RODO.

Zakres danych osobowych, i cel przetwarzania
Dane osobowe, które nam dajesz, będą przetwarzane a to z następujących
powodów i realizacji celów:
• Zaświadczenia usług oraz wykonania umowy
Twoje dane osobowe w zasięgu: imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail,
telefon, u firmy: nazwa firmy i NIP koniecznie jest potrzebne do wykonania umowy
oraz wynajęcia poszczególnych bloków obliczeniowych, lub innych usług, które
można u nas zamówić.
• Prowadzenie księgowości
Jeżeli jesteś naszym klientem, twoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres firmy,
nazwę i ID) koniecznie jest potrzebne, do wykonania księgowości według prawa do
wystawienia dokumentów podatkowych.
• Marketing
Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail i telefon), używamy
bezpośrednio do celów marketingowych, lub w przyszłości do wysyłania
wiadomości handlowych. Jeżeli jesteś naszym klientem, robimy tak dla
upoważnionego zainteresowania, ponieważ zakładamy, że nasze usługi cię
interesują a to w ciągu 5 lat od momentu ostatniej rejestracji. Jeżeli nie jesteś

naszym klientem, będziemy ci wysyłać wiadomości tylko na podstawie zgody, w
ciągu 5 lat od dnia podania twojej zgody. Oddzielnie nam możesz także wyrazić
zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celu marketingu
wewnętrznego dla różnych celów. Co oznacza, że będziemy korzystać z twoich
danych osobowych wyłącznie w ramach naszego projektu GLOCIN tak, abyśmy
mogli cię poinformować o nowościach i ważnych akcjach firmy oraz w chwili
wyświetlenia źródła bezpośrednich i dodatkowych opłat, i do wyświetlania w
drzewa klienta w celu informowania i kontroli struktur biznesowych.
Zgoda będzie czynna na czas 5 lat i możesz ją kiedykolwiek odwołać, lub
kiedykolwiek w twoim profilu klienta w portalu GLOCIN osobiście udzielić zgody.
W momencie weryfikacji twojego konta (kontroli dat osobistych) w portalu klienta
używamy skenu twojego dowodu osobistego lub paszportu, który jest następnie
natychmiast usunięty. Zmiana twoich danych osobowych zostają w archiwacji tylko
w przypadkach uzasadnionych, które nam daje prawo. Rejestracja danych, gdzie
nie doszło do potwierdzenia przez e-mail, będzie automatycznie usunięta a to w
ciągu 48 godzin od momentu jego wpisania. Jeżeli zarejestrowany klient po
udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych nie zrobi zakupu i nie wyśle
środki do konta klienta w portalu GLOCIN, jego dane osobowe zostaną usunięte po
90 dniach od momentu zaświadczenia i jego konta klienta zostanie całkowicie
usunięte.
• Fotografie i film wideo ze szkoleń
Na niektórych naszych seminariach akcjach szkoleniowych ,... dysponujemy
fotografiami lub nagrywaniem wideo. Fotografie mogą być używane w materiałach
marketingowych a to przedewszystkim na webu lub w formie druku. Film wideo
służy jego uczestnikom do oglądania. W danych materiałach nigdy nie znajdziesz
imiona uczestników, jedynie w przypadku referencji, a to wyłącznie ze zgodą. W
przypadku, że nie chcesz być widzialny na płytach lub fotografiach daj znać naszym
administratorom jeszcze przed rozpoczęciem akcji. Twoje dane osobowe również
są w ewidencji w chwili twojej rejestracji na podane akcje w portalu GLOCINU w
sekcji „aktualności“

Zabezpieczenie i ochrona danych osobowych
Ochraniamy dane osobowe w maksymalnym stopniu z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii, które odpowiadają stopniu rozwoju technicznego.
Chronimy je, jak gdyby były nasze własne. Przyjęliśmy i utrzymujemy wszystkie
możliwe (aktualnie znane) środki techniczne i organizacyjne, by uniknąć przemocy,
uszkodzenia lub zniszczenia danych osobowych. W ramach potrzeby ochrony
danych osobowych zdecydowaliśmy, do powiększenia bezpieczeństwa o zmianie
formy niektórych elementów bezpieczeństwa w następujący sposób:
• Długość hasła będzie minimalnie 10 znaków, musi zawierać przynajmniej
jedną wielką i jedną małą literkę, numer i specialny znak (np. Kropka,
przecinek, itp…)
• Będzie ściśle wymagana 2 etapowa autoryzacja podczas zameldowania się i
przesyłania transakcji. Tym klientom i klientom, którzy ją nieaktywują, będzie
dostęp do portalu zablokowany, do chwili niż dojdzie do zameldowania.
Przykro nam iż może dojść do możliwych powikłań, ale zgodnie z prawem,
musimy zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu poufnych informacji w
jakikolwiek sposób i jako firma zawsze dążymy do maksymalnego
bezpieczeństwa i chronimy się możliwych kar naszej firmy ze strony organów
kontroli.
Dalsze ważne zmiany niezbędne w portalu klienta w dniu wejścia waśności RODO
będzie ściśle wymagana (przedewszystkim jako ochrona przed praniem brudnych
pieniędzy) wypełnienie adresu klienta.W przypadku nie wypełnienia adresu będzie
portal takiego klienta zablokowany do dalszego zakupu usług, przelania środków
czy wymiany kryptowaluty.

Przekazanie danych osobowych osobom trzecim
Do danych osobowych mają dostęp nasi pracownicy i współpracownicy, którzy
zobowiązani są do zachowania poufności, i przeszli niezbędnym szkoleniem w
zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe nie
możemy i nie udostępniamy osobom trzecim, oprócz niektórych obsług
operacyjnych, których we własnym zakresie nie możemy zapewnić. Korzystamy z
usług i aplikacji procesorów, którzy specjalizują się w tej dziedzinie zgodnie z

RODO.

Są to następujący dostawcy platform i usług:
GLOCIN LIMITED - aplikacja do komunikacji strony internetowej i fakturacja
BAJS PARTNERS LTD – biuro rachunkowe
BIT.NXT INTERNATIONAL LLC i jej spółki zależne – centra przetwarzania danych
GOLD AGENT s.r.o. - otrzymywanie płatności, usług finansowych
Google - Google Analytics
Facebook Pixel
Całkiem możliwe, że w przyszłości zdecydujemy się korzystać z innych aplikacji lub
autorów w celu ułatwiania i poprawy jakości obsługi. Obiecujemy jednak, że w takim
przypadku będziemy przy wyborze usług, dbać o co najmniej takie same
wymagania bezpieczeństwa i jakości obsługi, jakie żądamy od samych siebie.

Pliki Cookie
Podczas przeglądania naszej strony internetowej obserwujemy twój adres IP, jak
długo jesteś na stronie, z jakiej strony wchodzisz, jeśli przychodzisz dzięki
niektórych z naszych affiliate partnerów. Korzystanie z plików cookie do śledzenia
odwiedzających, affiliate i ustawienia wyświetlania strony, jest uzasadnionym
interesem administratora, ponieważ wierzymy, że dzięki temu możemy zaoferować
Ci lepszą obsługę.
Pliki Cookie dla celonej reklamy będą przetwarzane wyłącznie z Twoją zgodą.
Naszą stronę internetową można oglądać również bez zbierania danych
osobowych. Korzystaie z plików cookie może każdy na swoim komputerze
wyłączyć.
Kogo używamy dla przetwarzania danych?
Google Analytics, obsługujący przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pliki cookie to pliki zebrane przez

Google Inc. zgodnie z polityką prywatności, dostępne na
https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
Facebook Pixel, obsługujący firmę Facebook Inc., z siedzibą 1601 Willow Road,
Menlo Park, CA 94025, USA. Wszystkie pliki cookies są dostępne spółce Facebook
Inc. Zgodnie z polityką prywatności, dostępnymi na
https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

Transfer danych poza Unią Europejską
Dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach w Stanach Zjednoczonych i
później w Unii Europejskiej lub w krajach, które zapewniają odpowiedni poziom
ochrony na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.
Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych
Masz wiele praw związanych z ochroną danych osobowych. Jeśli chcesz
skorzystać z jakichkolwiek danych praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem emailu: support@glocin.biz.
Masz prawo do informacji, które są wpisane na tej stronie w związku z ochroną
danych osobowych.
Dzięki uzyskanym prawom możesz nas kiedykolwiek kontaktować a my w okresie
30 dni Ci damy znać, jakim sposobem i dlaczego przetwarzamy data osobowe.
W przypadku zmiany, lub nieaktualności, masz prawo do uzupełnienia lub zmiany
danych osobowych. O podanych zmianach informuj emailu support@glocin.biz.
Prawo na ograniczenie można użyć, jeżeli uważasz, że przetważanie danych
osobowych są niedokładne lub nielegalne, ale nie chcesz by były Twoje dane
osobowe usunięte lub podałeś sprzeciw w przypadku.
Ograniczyć można zakres danych osobowych lub celu przetwarzania. (np.wypisanie
się z newsletteru ograniczasz cel przetwarzania dla wysłania wiadomości
komerycjnych)

Prawo na przenośność
Jeżeli chcesz swoje dane osobowe przenieść do innej osoby, będziemy
postępować jednakowo, jak w przypadku prawa korzystania z dostępu – z tą
różnicą, że informacje podamy w druku. Do tego kroku potrzebny nam jest czas 30
dni.
W niektórych przypadkach jesteśmy wiązani obowiązkiem prawnym i np. musimy
rejestrować – uchowywać dokumenty podatkowe w terminie ustalonym przez
prawo. W tym przypadku zostaną usunięte wszystkie data osobowe, które nie są
związane iinym praem. W chwili usunięcia będziemy informowali na e-mail.
Skarga do urzędu o przetwarzaniu danych osobowych
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie s prawem,
masz prawo obrócić się w tej sprawie na RODO. W tym przypadku prosimy, byś nas
poinformował o podanym kroku, byśmy mogli dokonać naprawy.
Zrezygnowanie z wysyłania newsletterów i informacji handlowych
Jeżeli jesteś naszym klientem na podstawie uzasadnionego interesu wysyłamy
informacje o projekcie GLOCIN, o artykułach czy produktach.
Jeżeli nie jesteś klientem, będziemy Ci informacje wysyłać tylko i wyłącznie na
podstawie Twojej zgody. W obu przypadkach można ukończyć wysyłanie
wiadomości komercyjnych w Twoim profilu na portalu klienta GLOCIN.

Poufność
Chcemy Cię zapewnić, że nasi pracowniny i współpracownicy, którzy będą
przetważać Twoje dane osobowe są zobowiązani zachować poufność danych
osobowych oraz środki bezpieczeństwa , których ujawnienie mogłoby naruszyć
bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Bez Twojej zgody nie będą dane osobowe podane żadnej innej trzeciej stronie.
Zasady przetwarzania danych RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych
Osobowych są płatne od 25.05.2018. Ustawa RODO w Polsce zastąpi dotychczas
obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych.

