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1 Wprowadzenie 

Knowit AB (publ) to firma konsultingowa, która tworzy unikalne wartości dla klientów poprzez 
oferowanie cyfrowych i wielofunkcyjnych rozwiązań z czterech obszarów biznesowych: 
Rozwiązania, doświadczenie, łączność i wgląd. To właśnie zdolność łączenia kompetencji 
w zakresie informatyki, projektowania i komunikacji oraz doradztwa w zakresie zarządzania 
wyróżnia nas spośród innych firm konsultingowych. W ramach prowadzonej przez nas działalności 
Knowit AB oraz przez spółki zależne w ramach grupy Knowit przetwarzamy dane osobowe. Jest to 
realizowane głównie w ramach nawiązywania relacji z klientami, w procesach rekrutacyjnych oraz 
w związku z różnymi wydarzeniami, kursami i seminariami organizowanymi przez Knowit. 

Chronimy Państwa prywatność i bardzo poważnie podchodzimy do kwestii związanych z ochroną 
danych. W niniejszej Polityce prywatności opisujemy przetwarzanie danych osobowych, które 
odbywa się w ramach prowadzonej przez nas działalności, cel takiego przetwarzania, podstawę 
prawną przetwarzania, komu możemy udostępniać Państwa dane osobowe oraz Państwa prawa 
w odniesieniu do tych danych osobowych. Aby zrozumieć, w jaki sposób przetwarzane są 
Państwa dane osobowe, zalecamy dokładne zapoznanie się z naszą Polityką prywatności. 
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej Polityki prywatności lub chęci 
egzekwowania praw przysługujących Państwu w związku z Państwa danymi osobowymi, prosimy 
o kontakt pod adresem dataprotection@knowitgroup.com. 

Per Wallentin  
Prezes grupy 
  

mailto:dataprotection@knowitgroup.com.
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2 Dane osobowe 

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które mogą bezpośrednio lub pośrednio 
zidentyfikować osobę fizyczną. Przykłady danych osobowych obejmują imię i nazwisko, adres, 
numer telefonu i adres e-mail, ale mogą również obejmować informacje na temat numerów IP lub 
zdjęcia połączone z innymi danymi, jeżeli informacje te można powiązać z osobą fizyczną. 
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wszelkie operacje wykonywane na danych 
osobowych, takie jak gromadzenie, zapisywanie, analizowanie, adaptacja, przechowywanie lub 
niszczenie. 

3 Administrator danych 

Stroną ostatecznie odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest albo spółka zależna 
grupy, albo Knowit AB. Jeśli Państwo wiedzą, która spółka Knowit jest administratorem Państwa 
danych, zawsze można skontaktować się z nią bezpośrednio, a także zawsze można 
skontaktować się z nami pod adresem dataprotection@knowitgroup.com. 

Knowit AB, spółka o numerze rejestracyjnym 556391-0354, o adresie: Box 3383, 103 68 
Stockholm. 

Struktura korporacyjna Knowit z jej spółkami zależnymi jest opisana w raporcie rocznym Knowit, 
który można znaleźć na stronie www.knowit.eu. 
  

mailto:dataprotection@knowitgroup.com
http://www.knowit.eu./
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4 Cel i podstawa prawna przetwarzania 
Państwa danych osobowych i okres 
ich przechowywania 

4.1 Kontakty z klientami 

4.1.1 Osoba kontaktowa dla obecnego klienta 
Cel Przetwarzanie Kategorie danych osobowych 

Możliwość 
utrzymywania 
i rozwijania relacji 
biznesowych z naszymi 
obecnymi klientami 

• Komunikacja 
telefoniczna lub e-
mailowa dotycząca 
naszych zobowiązań 
umownych 

• Wiadomości 
marketingowe do celów 
komunikacyjnych 
i informacyjnych 

• Zaproszenia na 
seminaria, wydarzenia 
i kursy 

• Imię i nazwisko 

• Adres e-mail 

• Numer telefonu 

• Stanowisko 

• Korespondencja pomiędzy Państwem 
i Knowit 

• Historia zamówień 

• Informacje o tym, że nie życzą sobie 
Państwo kontaktu z Knowit 
w określonych przypadkach, 
np. w przypadku zaproszeń na 
seminaria, wydarzenia i kursy 

• Informacje techniczne dotyczące 
interakcji użytkownika z nami 

Podstawa prawna przetwarzania: Uzasadniony cel 
Przetwarzanie jest niezbędne w celu spełnienia potrzeb Knowit w zakresie utrzymania 
i rozwijania naszych relacji biznesowych. 

Okres przechowywania 
Przez cały czas trwania relacji biznesowej, ale dane osobowe, które nie są już aktualne, zostaną 
usunięte tak szybko, jak to możliwe, gdy administrator otrzyma informacje na ten temat. 
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4.1.2 Osoba kontaktowa dla potencjalnego klienta 
Cel Przetwarzanie Kategorie danych osobowych 

Możliwość budowania 
relacji biznesowych 
z nowymi klientami 

• Gromadzenie informacji 
kontaktowych poprzez 
sieci wewnętrzne 
Knowit, media 
społecznościowe lub od 
osób trzecich 

• Komunikacja 
telefoniczna lub e-
mailowa odnosząca się 
do naszych usług 

• Przechowywanie 
i analiza potencjalnych 
klientów 

• Przekazywanie 
informacji 
marketingowych 

• Zaproszenia na 
seminaria, wydarzenia 
i kursy 

• Imię i nazwisko 

• Adres e-mail 

• Numer telefonu 

• Stanowisko 

• Korespondencja pomiędzy Państwem 
i Knowit 

• Informacje o tym, czy klient nie życzy 
sobie kontaktu z Knowit w ogóle lub 
czy klient nie życzy sobie kontaktu 
z Knowit w niektórych przypadkach, 
np. w odniesieniu do zaproszeń na 
seminaria, wydarzenia i kursy 

• Informacje techniczne dotyczące 
interakcji użytkownika z nami 

Podstawa prawna przetwarzania: Uzasadniony cel 
Przetwarzanie jest niezbędne w celu umożliwienia Knowit tworzenia nowych relacji biznesowych. 

Okres przechowywania 
Do czasu, gdy dane nie będą już potrzebne do realizacji w/w celu lub jeśli relacja biznesowa nie 
zostanie nawiązana w ciągu 12 miesięcy od pierwszego kontaktu; po upływie tego czasu dane są 
usuwane. 
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4.2 Rekrutacja 

4.2.1 Osoba ubiegająca się o pracę 
Cel Przetwarzanie Kategorie danych osobowych 

Aby umożliwić 
przetwarzanie podania 
o pracę, niezależnie od 
tego, czy dotyczy ono 
konkretnego 
stanowiska, czy jest to 
podanie ogólne 

• Rejestracja 
i przetwarzanie podania 

• Rozmowa kwalifikacyjna 

• Przyjmowanie referencji 

• Testowanie 
(w stosownych 
przypadkach) 

• Przekazywanie wyników 

• Imię i nazwisko 

• Adres e-mail 

• Numer telefonu 

• Adres 

• Stanowisko 

• Płeć 

• Data urodzenia 

• Fotografia 

• List motywacyjny 

• CV 

• Informacje o referencjach 

• Linki do mediów społecznościowych, 
takich jak LinkedIn 

• Korespondencja pomiędzy Państwem 
i Knowit 

• Wszelkie wyniki testów 
przeprowadzonych w ramach procesu 
rekrutacji 

• Uwagi do rozmów kwalifikacyjnych 

• Informacje techniczne dotyczące 
interakcji użytkownika z nami 

Podstawa prawna przetwarzania: Uzasadniony interes i zgoda 

Przetwarzanie jest niezbędne do obsługi Państwa aplikacji o pracę w Knowit. Knowit ma 
uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia uzasadnionej 
selekcji wniosków w oparciu o kompetencje. 

Po zakończeniu procesu rekrutacji i pod warunkiem, że wyrazili Państwo na to zgodę, Państwa 
dane będą przechowywane w naszej bazie danych rekrutacyjnych, aby móc rozważyć Państwa 
kandydaturę pod kątem przyszłych ofert pracy. 

Nie jesteśmy zainteresowani zdobyciem wiedzy ona temat członkostwa w związkach 
zawodowych, przekonań religijnych, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, diagnoz 
medycznych lub schorzeń lub innych informacjach, które nie są istotne dla rekrutacji. W związku 
z tym ważne jest, aby nie podawać takich specjalnych kategorii danych osobowych w związku 
z Państwa podaniem o pracę lub w późniejszej komunikacji w procesie rekrutacji. Prosimy 
również o niepodawanie w podaniu o pracę Państwa numeru PESEL. Wystarczy podanie daty 
urodzenia. W przypadku niektórych stanowisk konieczne jest sprawdzenie danych z przeszłości. 
W takich przypadkach odbywa się to za odrębną zgodą. 

Okres przechowywania 
Informacje są przechowywane przez okres do 24 miesięcy (w Finlandii przez okres 60 miesięcy) 
od zakończenia procesu rekrutacji, niezależnie od tego, czy podanie o pracę prowadzi do 
zatrudnienia, czy też nie, aby móc zbadać wszelkie zarzuty dotyczące dyskryminacji w tym 
okresie. Jeśli wyrazili Państwo zgodę, możemy również wykorzystywać te informacje do 
przyszłych ofert pracy przez okres do 24 miesięcy. 
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4.2.2 Potencjalni kandydaci zidentyfikowani przez Knowit 
Cel Przetwarzanie Kategorie danych osobowych 

Aby móc skontaktować 
się z Państwem 
w sprawie 
odpowiednich 
możliwości 
zawodowych, jeśli 
jesteście potencjalnymi 
kandydatami 

• Gromadzenie danych 
o potencjalnych 
kandydatach poprzez 
sieci wewnętrzne i/lub 
media społecznościowe 

• Imię i nazwisko 

• Adres e-mail 

• Numer telefonu 

• Adres 

• Stanowisko 

• Płeć 

• Data urodzenia 

• Linki do mediów społecznościowych, 
takich jak LinkedIn 

• Informacje techniczne dotyczące 
interakcji użytkownika z nami 

Podstawa prawna przetwarzania: Uzasadniony interes i zgoda 
Aby móc kontaktować się z potencjalnymi kandydatami do zatrudnienia w Knowit, zbieramy dane 
osobowe za pośrednictwem sieci wewnętrznych oraz wyszukiwań w mediach 
społecznościowych, takich jak LinkedIn. Takie zbieranie danych jest zazwyczaj w interesie 
potencjalnego kandydata, ponieważ może doprowadzić do nowej interesującej pracy i nowych 
możliwości rozwoju kariery. Jeśli zostaną Państwo ocenieni jako interesujący dla Knowit i są 
zainteresowani pracą dla Knowit, dalszy proces rekrutacji i przetwarzanie zebranych danych 
odbywa się zgodnie z artykułem 4.2.1 powyżej, zamiast tego, co jest określone w tym artykule 
4.2.2. 

Okres przechowywania 
Informacje są przechowywane, aby móc się z Państwem skontaktować w sprawie odpowiednich 
możliwości rozwoju zawodowego przez okres do jednego miesiąca. Jeżeli taki kontakt, 
nawiązany w ciągu jednego miesiąca od zebrania danych, doprowadzi do zaangażowania 
Państwa w rekrutację na określone stanowisko, dalszy proces jest prowadzony zgodnie 
z art. 4.2.1 powyżej, przy czym zamiast tego obowiązywać będzie wskazany tam okres 
przechowywania tego, co podano w tym artykule 4.2.2. 

Jeżeli kontakt nawiązany w ciągu miesiąca od zebrania danych nie doprowadzi do 
zaangażowania Państwa w proces rekrutacji na konkretne stanowisko, ale wyrażą Państwo 
zgodę na przechowywanie informacji na potrzeby potencjalnych przyszłych ofert pracy, będą one 
przechowywane przez dodatkowe 24 miesiące. 

Dane osobowe dotyczące osób, które oświadczą, że nie są zainteresowane kontaktem w roli 
potencjalnego kandydata, są niezwłocznie usuwane. To samo dotyczy sytuacji, gdy kontakt 
z osobą nie prowadzi do zaangażowania tej osoby w proces rekrutacji na określone stanowisko, 
a osoba ta nie wyraża zgody na przechowywanie jej danych osobowych na potrzeby potencjalnej 
przyszłej pracy. 
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4.2.3 Referencje osobiste 
Cel Przetwarzanie Kategorie danych osobowych 

Aby móc kontaktować 
się z osobami 
udzielającymi referencji 
oraz przeprowadzić 
dokładną i rzetelną 
rekrutację 

• Kontakt telefoniczny i e-
mailowy 

• Imię i nazwisko 

• Adres e-mail 

• Numer telefonu 

• Stanowisko 

• Pracodawca 

• Informacje techniczne dotyczące 
interakcji użytkownika z nami 

Podstawa prawna przetwarzania: Uzasadniony cel 
Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia potrzeby Knowit, by móc przeprowadzać dokładny 
i rzetelny proces rekrutacji. 

Okres przechowywania 
Informacje są przechowywane przez okres do 24 miesięcy (w Finlandii przez okres 60 miesięcy) 
od zakończenia procesu rekrutacji, niezależnie od tego, czy podanie o pracę prowadzi do 
zatrudnienia, czy też nie, aby móc zbadać wszelkie zarzuty dotyczące dyskryminacji w tym 
okresie. 
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4.3 Wydarzenia, seminaria i kursy 

4.3.1 Organizacja wydarzeń, seminariów i kursów 
Cel Przetwarzanie Kategorie danych osobowych 

Aby móc planować 
i organizować 
wydarzenia, seminaria 
i kursy. 

• Przyjmowanie zgłoszeń 
rejestracyjnych na 
wydarzenie, seminarium 
lub kurs 

• Planowanie 
i organizacja 
wydarzenia, seminarium 
lub kursu 

• Imię i nazwisko 

• Adres e-mail 

• Numer telefonu 

• Stanowisko 

• Informacje dotyczące faktur, 
w stosownych przypadkach 

• Informacje o preferencjach związanych 
z jedzeniem (w związku z seminariami, 
wydarzeniami, kursami itp.) 

• Informacje techniczne dotyczące 
interakcji użytkownika z nami 

Podstawa prawna przetwarzania: Zgoda w związku z rejestracją 
Przetwarzanie jest niezbędne do planowania i realizacji wydarzeń, seminariów i kursów. 

Okres przechowywania 
Państwa dane osobowe są przechowywane od momentu rejestracji do momentu zakończenia 
wydarzenia, seminarium lub kursu. Następnie dane osobowe są usuwane tak szybko, jak to 
możliwe. 
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4.3.2 Promocja przyszłych wydarzeń, seminariów i kursów 
Cel Przetwarzanie Kategorie danych osobowych 

Aby móc promować 
przyszłe wydarzenia, 
seminaria i kursy 

• Przekazywanie informacji 
o / promowanie przyszłego 
wydarzenia, seminarium lub 
kursu 

• Imię i nazwisko 

• Adres e-mail 

• Numer telefonu 

• Stanowisko 

• Informacja o tym, że nie życzą sobie 
Państwo, aby Knowit kontaktował się 
z Państwem w celach 
marketingowych 

• Informacje techniczne dotyczące 
interakcji użytkownika z nami 

Podstawa prawna przetwarzania: Oddzielna zgoda w związku z powiadomieniem 
o wydarzeniu, seminarium lub kursach, na które się Państwo zarejestrowali i/lub w którym 
uczestniczyli. 
Przetwarzanie służy do promowania i informowania o przyszłych wydarzeniach, seminariach 
i kursach. 

Okres przechowywania 
Jeśli nie są Państwo klientami Knowit, Państwa dane osobowe będą przechowywane w celach 
marketingowych przez okres do 12 miesięcy. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się 
z Knowit i zażądać, aby nie kontaktowano się z Państwem w celach marketingowych. Informacje 
te będą również przechowywane przez 12 miesięcy. 
Okres przechowywania danych dotychczasowych klientów Knowit został uregulowany 
w rozdziale 4.2.1. 
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5 Podmiot przetwarzający dane 

Podmiotem przetwarzającym dane jest przedsiębiorstwo przetwarzające dane osobowe w imieniu 
Knowit i zgodnie z naszymi instrukcjami. Korzystamy z usług podmiotów przetwarzających dane, 
które udzielają nam wsparcia w zakresie m.in.: 

1. Usług ekonomicznych i fakturowania 
2. narzędzi do rekrutacji 
3. narzędzi do oceny i testowania kandydatów 

Gdy Państwa dane osobowe są udostępniane podmiotom przetwarzającym dane, odbywa się to 
wyłącznie w celach zgodnych z celami, dla których zebraliśmy te informacje (np. w celu realizacji 
naszych zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami lub w celu obsługi kandydatów w procesie 
rekrutacji). Ze wszystkimi podmiotami przetwarzającymi dane zawarliśmy pisemne umowy, 
w których gwarantują one bezpieczeństwo przetwarzanych danych i zobowiązują się do 
przestrzegania naszych wymogów bezpieczeństwa oraz ograniczeń i wymogów dotyczących 
międzynarodowego przekazywania danych osobowych. 

Możemy być również zobowiązani do udostępnienia Państwa danych osobowych organom 
pełniącym rolę niezależnych administratorów danych. Jeżeli organ jest niezależnym 
administratorem danych, oznacza to, że Knowit nie może regulować sposobu, w jaki informacje 
przekazane temu organowi są przetwarzane. Niezależni administratorzy danych, którym możemy 
być zmuszeni udostępnić Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami prawa lub w przypadku 
podejrzenia popełnienia przestępstwa, to policja i urzędy skarbowe. Gdy Państwa dane osobowe 
są udostępniane organowi, który jest niezależnym administratorem danych, stosuje się politykę 
prywatności i politykę przetwarzania danych tego organu. 

6 Państwa prawa 

6.1 Prawo dostępu (tzw. wyciąg z rejestru) 

Jesteśmy otwarci i transparentni w kwestii tego, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane 
osobowe. Jeżeli chcą Państwo uzyskać większy wgląd w dane osobowe, które przetwarzamy 
w odniesieniu do Państwa konkretnie, mogą Państwo poprosić o dostęp do tych danych. 

Aby zapewnić sprawną obsługę Państwa wniosku i zapewnić, że informacje są przekazywane 
właściwej osobie, możemy być zmuszeni do poproszenia o dalsze informacje na Państwa temat. 

6.2 Prawo do sprostowania danych 

Jeśli dane są niedokładne, mogą Państwo zażądać sprostowania swoich danych osobowych. 
W ramach podanego celu mają Państwo również prawo do dostarczenia dodatkowych informacji 
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w przypadku niekompletnych danych osobowych. 

6.3 Prawo do usunięcia 

Mogą Państwo zażądać usunięcia danych osobowych, które odnoszą się do Państwa i które 
przetwarzamy, jeżeli: 

• Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub 
przetwarzane. 

• Sprzeciwiają się Państwo równoważeniu interesów, które przeprowadziliśmy w oparciu 
o uzasadniony cel, a Państwa powody sprzeciwu przeważają nad naszym prawnie 
uzasadnionym celem. 

• Odwołują Państwo swoją zgodę na przetwarzanie, które opiera się na zgodzie i nie ma 
innej podstawy prawnej do przetwarzania. 

• Państwa dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. 

• Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym 
jesteśmy objęci. 

Proszę pamiętać, że możemy mieć prawo do odrzucenia Państwa wniosku, jeżeli istnieją 
zobowiązania prawne uniemożliwiające nam niezwłoczne usuwanie niektórych danych 
osobowych. Obowiązki te mogą wynikać z np. przepisów dotyczących dyskryminacji lub 
prowadzenia ksiąg rachunkowych. Może się również zdarzyć, że przetwarzanie danych jest 
niezbędne do naszego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Jeżeli nie będziemy 
w stanie zrealizować prośby o usunięcie danych, zamiast tego zablokujemy wykorzystanie danych 
osobowych do celów innych niż te, które uniemożliwiają usunięcie danych. 

6.4 Przenoszenie danych 

W przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody 
lub w ramach wykonywania umowy, przysługuje Państwu prawo do żądania, aby informacje, które 
dotyczą Państwa oraz które Państwo nam przekazali zostały przekazane innemu administratorowi 
danych. Pod warunkiem jednak, że przeniesienie jest technicznie możliwe i że można je 
przeprowadzić w sposób zautomatyzowany. 

7 Skargi 

Krajowy Urząd Ochrony Danych Osobowych jest organem odpowiedzialnym za monitorowanie 
stosowania przepisów. Jeśli uznają Państwo, że Knowit przetwarza Państwa dane osobowe 
w sposób nieprawidłowy, mogą Państwo, oprócz kontaktu z nami pod adresem 
dataprotection@knowitgroup.com (co mamy nadzieję, odbędzie się w pierwszej kolejności), 
zgłosić skargę do krajowego Urzędu Ochrony Danych. 
  

mailto:dataprotection@knowitgroup.com
mailto:dataprotection@knowitgroup.com
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8 W jaki sposób przetwarzamy dane 
osobowe? 

Będziemy przetwarzać Państwa osobisty numer identyfikacyjny tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie 
umotywowane, biorąc pod uwagę cel, wymagane do bezpiecznej identyfikacji, lub istnieje inny 
istotny powód. Zawsze minimalizujemy korzystanie z Państwa osobistego numeru 
identyfikacyjnego w możliwie jak najszerszym zakresie. Z tego powodu nie należy podawać 
swojego pełnego numeru identyfikacyjnego podczas rejestracji lub składania podania o pracę do 
Knowit. W przypadku podań o pracę wystarczy podanie daty urodzenia. 

9 Jak chronione są Państwa dane 
osobowe? 

Korzystamy z systemów informatycznych służących ochronie tajemnicy, prywatności i dostępu do 
danych osobowych. Podjęliśmy specjalne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych 
osobowych przed bezprawnym lub nieautoryzowanym przetwarzaniem (np. bezprawnym 
dostępem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem). Dostęp do danych mają tylko te osoby, które 
faktycznie muszą przetwarzać Państwa dane osobowe, aby spełnić określone cele. 

Nie sprzedajemy żadnych danych osobowych innym podmiotom, ani nie udostępniamy żadnych 
danych osobowych nikomu, poza podmiotami przetwarzającymi dane, z którymi zawarliśmy 
umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z rozdziałem 5. 

10 Korzystanie z plików cookies 

Knowit.eu wykorzystuje pliki cookies do analizy ruchu na naszej stronie. Informacje są również 
udostępniane stronom trzecim, abyśmy mogli zaoferować Państwu dostosowane treści. Jeśli 
Państwo nie życzą sobie tego, mogą Państwo zaznaczyć opcję „Odrzuć wszystko”. 
Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażają Państwo zgodę na wszystkie cele. 
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć swoją zgodę, klikając ikonę w lewym dolnym rogu podczas 
odwiedzania knowit.eu 

Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie przez Knowit można znaleźć na stronach 
internetowych Knowit, takich jak np. www.knowit.eu. 
  

http://www.knowit.eu/
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11 Aktualizacje naszej Polityki 
prywatności 

Możliwe jest, że będziemy wprowadzać zmiany w naszej Polityce prywatności. Najnowsza wersja 
Polityki prywatności w języku angielskim jest zawsze dostępna na stronie www.knowit.eu. Na 
naszych lokalnych stronach internetowych będą Państwo mogli znaleźć najnowszą wersję naszej 
Polityki prywatności w języku lokalnym. W związku z aktualizacjami, które mają istotne znaczenie 
dla naszego przetwarzania danych osobowych lub aktualizacjami, które nie mają istotnego 
znaczenia dla przetwarzania, ale które w naszej ocenie, mogą mieć dla Państwa istotne 
znaczenie, otrzymają Państwo informacje na wszystkich stronach internetowych Knowit, takich jak 
np. www.knowit.eu oraz pocztą elektroniczną w odpowiednim czasie, (o ile to możliwe) przed 
dokonaniem aktualizacji. 

http://www.knowit.eu/
http://www.knowit.eu/

