
Polityka Prywatności OnAudience.com

OnAudience.com posiada jedną z największych na świecie hurtowni danych 
przetwarzającą miliardy profili internautów. Poufność danych użytkowników jest dla 
nas szczególnie ważna - wszystkie pozyskane dane poddajemy procesowi 
anonimizacji. Spełniamy aktualne wymogi dotyczące ochrony danych i jesteśmy 
gotowi na wejście w życie RODO, czyli Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie 
Danych (ang. GDPR). Dostosowanie produktów oraz usług OnAudience.com do 
przepisów RODO potwierdziły analizy prawne przeprowadzone przez kancelarię 
prawną EY Law.

OnAudience.com używa plików cookies oraz innych anonimowych identyfikatorów użytkowników, np. Advertising ID na 
urządzeniach mobilnych. Informacje automatycznie poddaje procesowi anonimizacji oraz przechowuje i przetwarza na 
własnej platformie DMP (Data Management Platform). Aby chronić prywatność użytkowników firma stosuje losowy, 
alfanumeryczny identyfikator dla każdego urządzenia, o którym przetwarza dane. Dzięki temu internauci, których dotyczą 
pozyskane informacje, pozostają całkowicie anonimowi. OnAudience.com od dawna stosuje również restrykcyjne 
procedury wewnętrzne mające na celu ochronę prywatności. Firma zwraca szczególną uwagę na źródła pozyskiwanych 
informacji (wydawcy, sieci reklamowe, firmy badawcze itp.). Współpracuje wyłącznie z partnerami, którzy przestrzegają 
przepisów dotyczących prywatności danych. 

Zbieranie i anonimizowanie danych przez OnAudience.com

ID

     • Cookies
     • Advertising ID

Data points

   • Uniform Resource Identifier (URI)
   • Timestamp
   • Metadane
    • Język 
    • Przybliżona lokalizacja

Żywotność naszych danych: 30 dni

Dane Desktopowe

   • Ogólne zainteresowania (ponad 350 segmentów) 
     np. Arts & Entertainment, Sports, Health & Fitness

   • Intencje zakupowe (ponad 100 segmentów) 
     np. Automotive, Electronics, Sporting goods

   • Demografia (ponad 150 segmentów)
     m.in. Age, Gender, Income

Dane mobilne

   • Demografia i zachowanie (ponad 150 segmentów)
     np. Life Stage, Arts & Entertainment, Age
 

Proces anonimizacji danych
prowadzony przez OnAudience.com

Przechowujemy i udostępniamy
wyłącznie anonimowe dane

Pozyskujemy surowe dane

DMP

Informacje są poddawane
procesowi anonimizacji 

Analizowane daneZbierane dane



   • anonimizujemy przetwarzane dane

                                       • jesteśmy partnerem projektu Transparency & Consent Framework IAB Europe

   • spełniamy międzynarodowe standardy określone przez IAB

   • stosujemy mechanizm rezygnacji Opt-Out

   • respektujemy założenia technologii Do-Not-Track
                                         stosowanej w przeglądarkach internetowych

Firmy są zobligowane do przestrzegania przepisów RODO - regulacji związanych ze 
zbieraniem i przetwarzaniem danych osób przebywających w Unii Europejskiej 
lub w związku z działalnością prowadzoną na terytorium UE.

OnAudience.com spełnia aktualne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 
RODO precyzuje obecne przepisy, między innymi rozszerzając katalog informacji, 
które mogą być wykorzystane do zidentyfikowania konkretnej osoby (i tym samym 
być traktowane jako dane osobowe). Stwierdzenie czy informację można 
wykorzystać do identyfikacji konkretnej osoby wymaga uwzględnienia wszelkich 
możliwych metod.

OnAudience.com jest przygotowany
na Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO)

Dla OnAudience.com, firmy analizującej miliardy profili internautów, ochrona danych jest szczególnie ważna. Dlatego 
informacje przetwarzane na naszej platformie DMP poddajemy procesowi anonimizacji. Dla każdego urządzenia, z którego 
pozyskiwane są dane, przypisywany jest alfanumeryczny identyfikator, więc tożsamość internauty pozostaje anonimowa. 
W związku z tym OnAudience.com jest przygotowany na RODO, co potwierdziła również analiza prawna przeprowadzona 
przez EY Law.

Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji
na temat naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami:

hello@onaudience.com  www.onaudience.com

Dane 1st, 2nd i 3rd party są wykorzystywane głównie w marketingu cyfrowym. Służą do precyzyjnego określenia grupy 
docelowej, do której marketerzy chcą dotrzeć ze specjalnie dobranym komunikatem. Dotarcie do właściwej grupy 
użytkowników jest kluczowe dla efektywności kampanii reklamowej. Do realizacji efektywnego marketingu internetowego 
z powodzeniem możemy wykorzystywać zanonimizowane dane bez użycia danych osobowych.

W jakim celu używane są dane OnAudience.com?

RODO

• zgodność produktów i usług OnAudience.com z RODO została potwierdzona
analizami prawnymi przeprowadzonymi m.in. przez EY Law

Ochrona danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna:


