
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI  

PLATFORMY ORANGE HILL  
 
 
 
1. Celem Polityki Prywatności jest zapewnienie Użytkownikom zachowania prawa do ich prywatności 

w związku z użytkowaniem Platformy Orange Hill (Platforma OH). 
2. W związku z użytkowaniem Platformy OH wprowadza się definicje: 

a. Podmiot Korzystający z Platformy OH – organizacja, w której dzięki wykorzystaniu funkcjonalności 
Platformy OH realizowane są badania lub moderowane procesy rozwoju organizacyjnego; 

b. Partner Orange Hill – organizacja, która na podstawie odrębnej umowy łączącej ją z Podmiotem 
Korzystającym z Platformy OH, dzięki wykorzystaniu funkcjonalności Platformy OH, realizuje badania 
lub moderuje procesy rozwoju organizacyjnego w Podmiocie Korzystającym z Platformy OH. 

3. Celem gromadzenia danych Użytkowników Platformy OH jest prowadzenie działań badawczych 
(diagnostycznych) lub moderowanie procesów rozwoju organizacyjnego w Pomiocie Korzystającym 
z Platformy OH. 

4. Użytkownikami Platformy Orange Hill są: 
a. Koordynatorzy: 

i. osoby będące pracownikami Podmiotu Korzystającego z Platformy OH, oddelegowane przez 
Podmiot Korzystający z Platformy OH,  

ii. osoby będące pracownikami lub właścicielami organizacji partnerskiej Orange Hill (Partner 
Orange Hill), uprawnione do moderowania procesu rozwoju organizacyjnego w podmiotach 
trzecich (klienci Partnerów Orange Hill) na podstawie odrębnych umów łączących Partnerów 
Orange Hill z ich klientami, 

iii. osoby będące pracownikami Orange Hill, uprawnionymi do moderowania procesu rozwoju 
organizacyjnego w podmiotach trzecich (klienci Orange Hill) na podstawie odrębnych umów 
łączących Orange Hill z podmiotami korzystającymi z POH, których głównym zadaniem jest 
moderacja procesu rozwoju organizacyjnego przy wykorzystaniu Platformy Orange Hill, w tym 
moderacja procesów diagnostycznych. 

b. Asystenci: 
i. osoby będące pracownikami Podmiotu Korzystającego z Platformy OH, oddelegowane przez 

Podmiot Korzystający z Platformy OH,  
ii. osoby będące pracownikami lub właścicielami organizacji partnerskiej Orange Hill (Partner 

Orange Hill), uprawnione do moderowania procesu rozwoju organizacyjnego w podmiotach 
trzecich (klienci Partnerów Orange Hill) na podstawie odrębnych umów łączących Partnerów 
Orange Hill z ich klientami, 

iii. osoby będące pracownikami Orange Hill, uprawnionymi do moderowania procesu rozwoju 
organizacyjnego w podmiotach trzecich (klienci Orange Hill) na podstawie odrębnych umów 
łączących Orange Hill z podmiotami korzystającymi z POH, których głównym zadaniem jest 
wsparcie Koordynatora w procesie wprowadzania do systemu danych z badań prowadzonych w 
formie papierowej (przy wykorzystaniu kwestionariusza papierowego wygenerowanego 
z Platformy OH).  



 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

c. Uczestnicy – pracownicy Podmiotu Korzystającego z Platformy OH lub osoby stale współpracujące 
z Podmiotem Korzystającym z Platformy OH w charakterze innym niż stosunek pracy, biorący udział 
w badaniach lub/i innych procesach moderowanych w Podmiocie Korzystającym z Platformy OH, 
w szczególności osoby wypełniające formularze i kwestionariusze umieszczone na Platformie OH.  

d. Respondenci – osoby będące klientami lub współpracownikami albo osoby reprezentujące klientów 
lub współpracowników Podmiotu Korzystającego z Platformy OH, biorący udział w badaniach lub/i 
innych procesach moderowanych w określonym podmiocie przez Koordynatora w szczególności 
poprzez wypełnianie formularzy i kwestionariuszy umieszczonych na Platformie OH. 

5. Na Platformie OH przetwarzane są jedynie podstawowe dane osobowe Użytkowników, celem 
zapewnienia obsługi realizowanych badań lub moderacji procesów rozwoju organizacyjnego: 
a. Koordynatorzy (imię i nazwisko, e-mail, stanowisko, nazwa organizacji), których przetwarzanie przez 

Orange Hill Sp. z o.o. następuje: 
i. w przypadku osób będących pracownikami Podmiotu Korzystającego z Platformy OH – na 

podstawie umowy z Podmiotem Korzystającym z Platformy OH,  
ii. w przypadku osób będących pracownikami lub właścicielami organizacji partnerskiej Orange Hill 

(Partner Orange Hill) - na podstawie umowy z Partnerami Orange Hill, 
iii. w przypadku osób będących osoby będące pracownikami Orange Hill - na podstawie 

wewnętrznych umów Orange Hill Sp. z o.o. 
b. Asystenci (imię i nazwisko, e-mail, stanowisko, nazwa organizacji), których przetwarzanie przez 

Orange Hill Sp. z o.o. następuje: 
i. w przypadku osób będących pracownikami Podmiotu Korzystającego z Platformy OH – na 

podstawie umowy z Podmiotem Korzystającym z Platformy OH,  
ii. w przypadku osób będących pracownikami lub właścicielami organizacji partnerskiej Orange Hill 

(Partner Orange Hill) - na podstawie umowy z Partnerami Orange Hill, 
iii. w przypadku osób będących osoby będące pracownikami Orange Hill - na podstawie 

wewnętrznych umów Orange Hill Sp.z o.o. 
c. Uczestnicy (w maksymalnym zakresie: e-mail, imię i nazwisko, stanowisko, nazwa organizacji; przy 

czym w większości badań i procesów realizowanych przez Platformę OH, zwłaszcza tych nie 
wymagających identyfikacji odpowiedzi indywidualnych, na Platformie OH nie są przetwarzane żadne 
dane osobowe albo wyłącznie służbowy adres e-mail uczestników udostępniony przez Podmiot 
Korzystający z Platformy OH), których przetwarzanie przez Orange Hill Sp. z o.o. następuje: 
i. na zlecenie Podmiotu Korzystającego z Platformy OH, będącego pracodawcą Uczestnika lub 

posiadającego inny tytuł upoważniający do dysponowania tymi danymi, w szczególności do ich 
przekazania Orange Hill. 

ii. na zlecenie Partnera Orange Hill, działającego na zlecenie i z upoważnienia Podmiotu 
Korzystającego z Platformy OH, będącego pracodawcą Uczestnika lub posiadającego inny tytuł 
upoważniający do dysponowania tymi danymi, w szczególności do ich przekazania Orange Hill. 

d. Respondenci (w maksymalnym zakresie: e-mail, imię i nazwisko, stanowisko, nazwa organizacji; przy 
czym w większości badań i procesów realizowanych przez Platformę OH, zwłaszcza tych nie 
wymagających identyfikacji odpowiedzi indywidualnych, na Platformie OH nie są przetwarzane żadne 
dane osobowe albo wyłącznie służbowy adres e-mail uczestników udostępniony przez podmiot 
korzystający z Platformy OH), których przetwarzanie przez Orange Hill Sp. z o.o. następuje: 
i. na zlecenie Podmiotu Korzystającego z Platformy OH, posiadającego tytuł upoważniający do 

dysponowania tymi danymi, w szczególności do ich przekazania Orange Hill. 
ii. na zlecenie Partnera Orange Hill, działającego na zlecenie i z upoważnienia Podmiotu 

Korzystającego z Platformy OH, posiadającego tytuł upoważniający do dysponowania tymi 
danymi, w szczególności do ich przekazania Orange Hill. 

6. Dane osobowe zgromadzone na platformie są udostępniane jedynie na zasadach i w formie 
przewidzianej w umowie łączącej Orange Hill Sp. z o.o. z Podmiotem Korzystającym z Platformy OH lub 
z Partnerami Orange Hill lub na podstawie wewnętrznych umów Orange Hill Sp. z o.o., w szczególności: 



 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

a. nie są przekazywane innym podmiotom, niż Podmiot Korzystający z Platformy OH lub Partner Orange 
Hill,  

b. nie są wykorzystywane w sposób szerszy, niż wymagają tego badania lub inne moderowane za 
pomocą Platformy OH procesy rozwoju organizacyjnego, 

c. nie są wykorzystywane do celów marketingowych lub reklamowych przez Orange Hill, ani nie są 
powierzane przez Orange Hill innym podmiotom mogącym je w tym celu wykorzystywać.  

7. Wypełnienie przez Koordynatora, Asystenta, Uczestnika lub Respondenta formularzy lub 
kwestionariuszy zamieszczonych na Platformie OH skutkuje zapisaniem i gromadzeniem na Platformie 
OH wprowadzonych do formularzy lub kwestionariuszy danych i informacji. Są one wykorzystywane do 
prowadzenia badań lub wykonania / moderacji procesów rozwoju organizacyjnego realizowanych dla 
Podmiotu Korzystającego z Platformy OH.  

8. Platforma OH wykorzystuje pliki cookies, pozwalające na identyfikację systemu operacyjnego 
i identyfikację przeglądarki internetowej Użytkownika oraz na zapamiętanie ustawień Platformy OH 
wprowadzonych przez Użytkownika, celem ułatwienia jej obsługi oraz celem umożliwiania np. 
wypełniania formularzy i kwestionariuszy w sposób nieciągły.  

9. Polityka Prywatności Platformy OH obowiązuje w czasie korzystania z Platformy OH przez Użytkownika 
wówczas, gdy jej wykorzystanie następuje poprzez domeny orangehill.pl oraz diagnozaorganizacji.pl, 
przestaje natomiast obowiązywać w momencie przejścia Użytkownika do stron internetowych innych, 
niż wskazane powyżej, w szczególności do stron internetowych Partnerów Orange Hill.  

10. Aktualna wersja Polityki Prywatności opublikowana jest na stronie www.orangehill.pl.  
11. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące działania Platformy OH lub powyższej Polityki Prywatności prosimy 

kierować na adres biuro@orangehill.pl  
 
 

 

 

 

http://www.orangehill.pl/
mailto:biuro@orangehill.pl

