INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW STRONY
INTERNETOWEJ ORAZ APLIKACJI INTERNETOWYCH SWISS KRONO.
1. Ochrona danych w skrócie
1.1. Informacje ogólne
Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co się dzieje z Państwa danymi osobowymi,
kiedy odwiedzacie naszą stronę. Dane osobowe to wszystkie dane, po których można Państwa
zidentyfikować.
1.2. Zapisywanie danych na naszej stronie
Kto jest odpowiedzialny za zapisywanie danych na tej stronie?
Przetwarzaniem danych na tej stronie zajmuje się operator strony. Dane kontaktowe operatora:
EUREKA MEDIA Piotr Robert ul. Rzemieślnicza 10, 65-823 Zielona Góra.
W jaki sposób rejestrujemy Państwa dane?
Jednym sposobem zbierania Państwa danych jest dostarczenie nam ich przez Was. Mogą to być np.
dane, które wpisujecie do formularza kontaktowego. Inne dane są automatycznie rejestrowane
przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania naszej strony. Są to w szczególności,
dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas, przez który strona
jest przeglądana). Zapisywanie wspomnianych danych jest wykonywane automatycznie, w momencie, gdy wchodzicie Państwo na naszą stronę.
Do czego używamy Państwa danych?
Część danych jest zbierana po to, aby zapewnić sprawne działanie strony. Pozostałych danych
można również użyć do analizy Państwa wzorców zachowań jako użytkownika.
Jakie macie Państwo prawa względem swoich danych?
W każdej chwili, macie Państwo prawo uzyskania darmowych informacji o pochodzeniu, odbiorcach oraz celu, w jakim są przechowywane Państwa dane osobowe. Ponadto, macie prawo do
poproszenia o poprawę takich danych, ich zablokowania lub wykasowania. W tym względzie, jak
również w odniesieniu do innych pytań o kwestie ochrony danych osobowych, możecie Państwo
skontaktować się z nami pod adresem wskazanym w stopce. Co więcej, macie prawo złożyć skargę
do właściwego organu nadzoru.
1.3. Narzędzia analizy oraz narzędzia stron trzecich
Podczas odwiedzania naszej strony, Państwa serfowanie może być analizowane pod kątem statystycznym. Wykonują to głównie cookies oraz tak zwane programy analityczne. Analizę Państwa
serfowania ogólnie wykonuje się anonimowo; poprzez serfowanie nie można Państwa wyśledzić.
Możecie Państwo wyrazić swój sprzeciw względem przeprowadzania takiej analizy oraz uniemożliwienia jej za pomocą używania pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym względzie można
znaleźć w „Zgłoszenia RODO SWISS KRONO”
Możecie Państwo nie zgodzić się na przeprowadzenie takiej analizy. Więcej informacji na temat
tego, w jaki sposób można złożyć sprzeciw znajduje się w „Zgłoszenia RODO SWISS KRONO”

2. Informacje ogólne i obowiązkowe
2.1. Ochrona danych
Operatorzy tych stron bardzo poważnie dbają o ochronę Państwa danych osobowych. Państwa
dane osobowe są poufne i przestrzegamy w tym względzie wszelkich wymogów prawnych, jak
również postanowień komunikatu o ochronie danych osobowych.
Podczas korzystania ze strony, zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe odnoszą się do

danych, za pomocą których można Państwa zidentyfikować. Komunikat o ochronie danych osobowych wyjaśnia, które dane zbieramy oraz do czego ich używamy. Wyjaśnia również w jaki sposób
oraz w jakim celu jest to wykonywane.
Odnosimy się do faktu, kiedy transfer danych online (np. przy komunikowaniu się e-mailem) może
podlegać naruszeniu bezpieczeństwa.
2.2. Informacje o odpowiedzialnym Inspektorze Ochrony Danych Osobowych
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem:
mojedane@swisskrono.pl
SWISS KRONO sp. z o.o.
ul. Serbska 56, 68-200 Żary, Polska
swisskrono.pl
2.3. Wycofanie Państwa zgody względem przetwarzania danych
Wiele czynności dotyczących przetwarzania danych jest możliwe tylko po uzyskaniu wyraźnej
zgody. Możecie Państwo wycofać swoją, już udzieloną zgodę w każdej chwili. Wystarczy wysłać do
nas e-mail z powiadomieniem. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem działań przetwarzania
danych dokonanych przed wycofaniem zgody.
2.4. Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru
W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych, macie Państwo prawo wysłać takie zawiadomienie do właściwego organu nadzoru, np. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2.5. Prawo do przenoszenia danych
Macie Państwo prawo, aby dane, które przetwarzamy automatycznie w oparciu o Państwa zgodę
lub wykonanie umowy, były przekazywane albo Państwu, albo stronie trzeciej w formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Kiedy prosicie Państwo, aby dane były bezpośrednio
przekazywane do innego kontrolera, zostanie to wykonane tylko wtedy, gdy będzie to technicznie
wykonalne.
2.6. Szyfrowanie SSL oraz TLS
Ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz w celu
ochrony przekazywania treści poufnych, takich jak zamówienia lub zapytania, które Państwo wysyłacie do nas jako operatora strony. Będziecie mogli rozpoznać zabezpieczone połączenie w taki
sposób, że pasek adresu przeglądarki zmieni się z „http://” na „https:” i w Państwa pasku przeglądarki pojawi się symbol blokady.
Kiedy aktywowane będzie szyfrowanie SSL lub TLS dane, które nam Państwo przekazujecie, nie
będą mogły być odczytane przez jakąkolwiek stronę trzecią.
2.7. Zabezpieczone transakcje płatności na stronie
Gdy w chwili zawarcia umowy dotyczącej płatności, istnieje obowiązek dostarczenia nam Państwa
danych dotyczących płatności (np. numer rachunku bankowego dla autoryzowania polecenia zapłaty), takie dane będą potrzebne tylko do przetwarzania płatności. Transakcje płatności przy
wykorzystaniu powszechnych środków płatności (Visa/MasterCard, autoryzacja polecenia zapłaty)
są wykonywane tylko poprzez zabezpieczone połączenie SSL lub TLS. Będziecie Państwo mogli
rozpoznać połączenie zabezpieczone po tym, że zmieni się adres w pasku przeglądarki z „http://”
na „https:” oraz w pasku Państwa przeglądarki pojawi się symbol blokady. Przy korzystaniu z komunikacji zabezpieczonej, strony trzecie nie mogą czytać Państwa danych płatności.
2.8. Uzyskiwanie dostępu, blokowanie, kasowanie danych
W zakresie obowiązujących przepisów prawa, macie Państwo – w każdej chwili – prawo do uzyskania darmowego dostępu do swoich, przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia oraz

odbiorców i celu, w jakim przetwarzane są dane, jak również prawo do poprawiania wspomnianych
danych, ich blokowania lub kasowania, jeśli jest to wskazane. W tym względzie, jak również w odniesieniu do innych pytań na temat danych osobowych, możecie Państwo kontaktować się z nami
w każdej chwili na adres mojedane@swisskrono.pl
2.9. Sprzeciw wobec reklam
Nie ma zgody na użycie danych opublikowanych w kontekście obowiązku umieszczenia stopki
względem przesyłania reklam oraz materiałów informacyjnych, bez wyraźnej prośby. Operatorzy
stron wyraźnie zastrzegają prawo do podejmowania kroków prawnych w przypadku niechcianych
e-maili reklamowych, np. e-maili ze spamami.

3. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla naszej spółki.
Kontakt: mojedane@swisskrono.pl
lub
SWISS KRONO sp. z o.o.
ul. Serbska 56, 68-200 Żary, Polska
swisskrono.pl

4. Rejestrowanie danych na naszej stronie
4.1. Cookies
Strony internetowe częściowo wykorzystują tak zwane cookies („ciasteczka”). Cookies nie powodują ani szkody Państwa komputera, ani nie zawierają żadnych wirusów komputerowych. Cookies
powodują, że nasze oferty są bardziej przyjazne dla użytkownika, bardziej skuteczne i bezpieczniejsze. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze oraz
Państwa przeglądarce. Polityka plików Cookie dostępna jest pod adresem: https://www.swisskrono.pl/Zarzadzanie-plikami-cookie
4.2. Pliki logowania do serwera
Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach logowania
do serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie nam dostarcza.
Obejmują one:
• Rodzaj przeglądarki i wersję przeglądarki
• Używany system operacyjny
• Odnośnik URL
• Nazwę Host komputera
• Godzinę prośby serwera
• Adres IP
Wspomniane dane nie są łączone z innymi źródłami danych.
Przetwarzanie danych jest oparte na GDPR, art. 6 ust. 1 lit. b, co pozwala na przetwarzanie danych
na potrzeby wykonania umowy lub podjęcia odpowiednich środków przed zawarciem kontraktu.
4.3. Forma kontaktowa
Kiedy wysyłacie Państwo nam swoje zapytania używając formularza kontaktowego, przechowujemy Państwa informacje w formularzu zapytania, łącznie z Państwa danymi kontaktowymi, dostarczonymi niniejszym w celu przetwarzania Państwa zapytania oraz względem potencjalnych,
kolejnych pytań. Nie przekazujemy Państwa danych bez Państwa zgody.
Stąd, dane wpisane do formularza kontaktowego będą przetwarzane tylko po udzieleniu Państwa

zgody (GDPR, art. 6 ust. 1 lit. a). Możecie Państwo wycofać wspomnianą zgodę w każdej chwili.
Wystarczy, że wyślecie Państwo nam komunikat pocztą e-mail. Nie ma to wpływu na zgodność
z prawem działań związanych z przetwarzaniem danych przed wycofaniem zgody.
Dane, które wpisaliście Państwo do formularza kontaktowego, pozostają u nas do chwili Państwa
prośby o ich wykasowanie, wycofania Państwa zgody na przechowywanie danych lub wycofania
Państwa zgody względem celu przechowywania danych (np. po udzieleniu odpowiedzi na Państwa
pytanie). Postanowienia ustawowe – w szczególności okresy zatrzymania – pozostają bez zmian.
4.4. Rejestrowanie na tej stronie
Możecie Państwo zarejestrować się na naszej stronie, aby korzystać z dodatkowych funkcji na
stronie. Wykorzystamy dane, które wpisaliście Państwo w tym kontekście tylko w celu skorzystania
z odpowiedniej oferty lub usługi, do której się zarejestrowaliście. Wszystkie wymagane informacje,
o które zostaniecie Państwo poproszeni podczas rejestracji, muszą być wpisane. W innym razie,
rejestracja zostanie anulowana.
O wszelkich ważnych zmianach, względem zakresu ofert lub koniecznych zmianach technicznych,
będziemy Państwa informować korzystając z Państwa adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji.
Dane wpisane podczas rejestracji będą przetwarzane tylko za Państwa zgodą (GDPR, art. 6 ust. 1
lit. a). Możecie Państwo wycofać wspomnianą zgodę w każdej chwili. Wystarczy, że wyślecie Państwo nam komunikat pocztą e-mail. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem działań związanych
z przetwarzaniem danych przed wycofaniem zgody.
4.5. Rejestracja poprzez Facebook Connect
Możecie Państwo również zarejestrować się poprzez Facebook Connect zamiast bezpośredniej
rejestracji bezpośrednio na Państwa stronie. Dostawca tej usługi to Facebook Ireland Limited,
4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland.
W przypadku, gdy zdecydujecie się Państwo zarejestrować za pomocą Facebook Connect i klikniecie „Login with Facebook” / „Connect with Facebook”, zostaniecie automatycznie przekierowani
do platformy Facebook. Tam, możecie się zarejestrować korzystając ze swoich danych. To połączy
Państwa profil Facebooka z naszą stroną i naszymi usługami. Poprzez takie połączenie, uzyskamy
dostęp do Państwa danych Facebooka.
Obejmują one:
• Nazwę Facebook
• Profil Facebook oraz zdjęcie
• Zdjęcie na Facebooku
• Adres e-mail dołączony do Facebooka
• ID Facebooka
• Lista przyjaciół Facebooka
• Polubienia Facebooka
• Urodziny
• Płeć
• Kraj
• Język
Wspomniane dane będą używane do ustanowienia i spersonalizowania Państwa konta.
Dalsze informacje można znaleźć w warunkach świadczenia usług Facebooka oraz w polityce prywatności Facebooka. Można je znaleźć na: https://www.facebook.com/privacy/explanation
4.6. Funkcja komentarzy na tej stronie
W przypadku funkcji komentowania na tej stronie, przechowywane będą nie tylko Państwa komentarze, ale również informacje o czasie pisania komentarza, Państwa adres e-mail oraz, jeśli

post nie jest anonimowy, nazwa użytkownika.
Przechowywanie adresu IP
Nasza funkcja komentarzy przechowuje adres IP użytkowników, którzy piszą komentarze. Mając na
względzie fakt, że nie sprawdzamy komentarzy przed ich uwolnieniem na stronie, potrzebujemy
wspomnianych danych, aby umożliwić podjęcie działań przeciwko autorowi komentarza w przypadku naruszenia prawa, w formie obraźliwego języka lub propagandy.
Subskrypcja do komentarzy
Jako użytkownik strony, możecie Państwo zapisać się do komentarza po rejestracji. Otrzymacie
potwierdzenie e-mailem, aby sprawdzić czy jesteście Państwo właścicielem wskazanego adresu e-mail lub nie. Możecie się wypisać ze wspomnianej funkcji w każdej chwili wchodząc na link
w stopce informacji. W takim przypadku, dane wpisane w kontekście zapisania się do komentarzy
zostaną wykasowane; jednakże, kiedy dostarczacie nam wspomnianych danych w innych celach
oraz w innych okolicznościach (np. zapisanie się na newsletter), pozostaną one u nas.
Okres przechowywania komentarzy
Komentarze oraz dane powiązane (np. adres IP) są przechowywane oraz pozostają na naszej stronie do chwili całkowitego usunięcia komentowanych treści lub nakazania ich wykasowania z przyczyn prawnych (np. komentarze obraźliwe).
Podstawa prawna
Komentarze będą przechowywane tylko za Państwa zgodą (GDPR, art. 6 ust. 1 lit. a). Możecie Państwo wycofać wspomnianą zgodę w każdej chwili. Wystarczy, że wyślecie Państwo nam komunikat
pocztą e-mail. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem działań związanych z przetwarzaniem
danych przed wycofaniem zgody.
4.7. Przetwarzanie danych (klienta lub danych umownych)
Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko, gdy jest to konieczne do ustalenia
relacji umownych, ustalenia ich względem treści lub ich zmiany (np. dane inwentaryzacyjne). Jest
to oparte na GDPR, art. 6 ust. 1 lit. b, co umożliwia przetwarzanie danych na potrzeby umowy lub
środków podjętych przed zawarciem kontraktu. Zbieramy, przetwarzamy oraz wykorzystujemy
dane osobowe względem używania naszych stron internetowych (wykorzystanie danych) tylko
wtedy, gdy jest to wymagane po to, aby użytkownik mógł korzystać z usługi lub dla celów fakturowania.
Zebrane dane klienta zostaną wykasowane po zakończeniu zamówienia lub zakończeniu relacji
biznesowych. Nie ma to wpływu na jakiekolwiek, ustawowe okresy zatrzymania.
4.8. Transfer danych w chwili zawarcia umowy dla sklepów online, dealerów oraz przesyłek
towarów
Przekazujemy dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w kontekście wykonania umowy, takim jak, np. spółka zajmująca się przesyłkami towarów lub instytucja finansowa
zajmująca się transakcjami płatności. Nie będzie dalszego przesyłania danych chyba, że wyraźnie
zgodzicie się Państwo na to. Nie będzie rozpowszechniania Państwa danych osobom trzecim, bez
wyraźnej zgody, takiej jak, np. dla celów marketingowych.
Przetwarzanie danych jest oparte na GDPR, art. 6 ust. 1 lit. b, co uprawnia do przetwarzania danych na potrzeby umowy lub środków podjętych przed zawarciem umowy.
4.9. Transfer danych w chwili zawarcia umowy na świadczenie usług oraz treści cyfrowych
Przekazujemy dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w kontekście wykonania umowy, takim jak, np. spółka zajmująca się przesyłkami towarów lub instytucja finansowa
zajmująca się transakcjami płatności.
Nie będzie dalszego przesyłania danych chyba, że wyraźnie zgodzicie się Państwo na to. Nie będzie

rozpowszechniania Państwa danych osobom trzecim, bez wyraźnej zgody, takiej jak, np. dla celów
marketingowych.
Przetwarzanie danych jest oparte na GDPR, art. 6 ust. 1 lit. b, co uprawnia do przetwarzania danych na potrzeby umowy lub środków podjętych przed zawarciem umowy.

5. Media Społecznościowe
5.1. Przekazywanie treści za pomocą wtyczek (Facebook, Google+, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Google Platform)
Umieszczanie treści na naszych stronach w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn i Google Platform jest zgodne z naszą polityką prywatności danych.
5.2. Wtyczki Facebooka (przycisk Like & Share)
Wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawcy Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA
94025 USA są stronami zintegrowanymi. Możecie Państwo zidentyfikować wtyczki na naszych
stronach po logo Facebooka i „Przycisku Like”.
Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć na: https://developers.facebook.com/docs/plugins/
Kiedy odwiedzacie Państwo nasze strony, Państwa przeglądarka jest bezpośrednio łączona z serwerem Facebooka poprzez wtyczkę. To wówczas Facebook otrzymuje informacje, że odwiedziliście
Państwo naszą stronę z Państwa adresem IP. Kiedy klikniecie Państwo na Facebooku na „Przycisk
Like”, logując się na Państwa konto na Facebooku, możecie połączyć treść naszych stron z Państwa profilem na Facebooku. W ten sposób Facebook może kojarzyć Państwa wizytę na naszych
stronach z Państwa kontem użytkownika.
Nadmieniamy, że my, jako dostawca stron, nie zbieramy wiedzy na temat treści przekazywanych
danych lub tego, w jaki sposób będą one używane przez Facebook.
Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności Facebooka na: https://www.facebook.
com/privacy/explanation
W przypadku, gdy nie będziecie Państwo chcieli, aby Facebook kojarzył Państwa wizytę na naszych
stronach z Państwa kontem użytkownika Facebook, należy się wylogować z konta użytkownika
Facebook.
5.3. Wtyczka Google+
Nasze strony korzystają z funkcji Google+. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA. Rejestrowanie oraz przenoszenie informacji: przycisk Google+
umożliwi Państwu podzielenie się informacjami z całym światem. Dzięki przyciskowi Google+ Państwo oraz inni użytkownicy otrzymacie spersonalizowane treści od Google i naszych partnerów.
Google będzie przechowywało informacje, które Państwo przekazaliście a+1 względem treści oraz
informacji o stronie, którą oglądaliście klikając +1. Państwa +1 może zostać pokazane jako informacje wraz z Państwa nazwą profilu oraz Państwa zdjęciem w usługach Google, takich jak, np., wyniki
wyszukiwania lub w Państwa profilu Google lub w innych sytuacjach na stronach oraz reklamach
online.
Google rejestruje informacje o działaniach +1, aby usprawnić usługi Google dla Państwa. Aby
umożliwić korzystanie z przycisku Google+, musicie Państwo być widoczni dla świata, publiczny
profil Google, który musi przynajmniej zawierać wybraną nazwę takiego profilu. Wspomniana
nazwa będzie używana w kontekście wszystkich usług Google. W niektórych przypadkach, nazwa
ta może również zastąpić inną nazwę, której używaliście Państwo przy przekazywaniu treści za
pomocą konta Google. Tożsamość Państwa profilu Google może być pokazana użytkownikom,
którzy znają Państwa adres e-mail lub inne informacje identyfikujące Państwa.

Korzystanie z informacji zapisanych: Informacje jakie Państwo dostarczacie, poza znanymi celami,
będą używane zgodnie z obowiązującą polityką prywatności Google. Google może publikować
skrócone statystyki o działaniach +1 użytkowników i może przekazywać te wyniki użytkownikom
oraz partnerom, takim jak np., wydawcom, reklamodawcom lub stronom powiązanym.
5.4. Wtyczka Instagram
Na naszych stronach zintegrowane są funkcje usługi Instagram. Te funkcje są oferowane przez
Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.
Kiedy logujecie się Państwo na swoje konto Instagram, możecie połączyć treść naszych stron
z Państwa profilem Instagram klikając przycisk Instagram. W ten sposób Instagram może powiązać Państwa wizytę na naszych stronach z Państwa kontem użytkownika. Nadmieniamy, że my,
jako dostawca stron, nie zbieramy wiedzy na temat treści przekazywanych danych lub tego, w jaki
sposób będą one używane przez Instagram.
Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności Instagram na: http://instagram.com/about/legal/privacy/
5.5. Wtyczka LinkedIn
Nasza strona wykorzystuje funkcje sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.
Za każdym razem, kiedy wchodzicie Państwo na naszą stronę obejmującą funkcje LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn zostanie poinformowana o fakcie, że
odwiedziliście Państwo nasze strony internetowe za pomocą adresu IP. Kiedy klikniecie Państwo na
Przycisk LinkedIn „Recommend” i zostaniecie zalogowani na swoim koncie LinkedIn, LinkedIn będzie mogła powiązać Państwa wizytę z naszą stroną internetową z Państwa kontem użytkownika.
Nadmieniamy, że my, jako dostawca stron, nie zbieramy wiedzy na temat treści przekazywanych
danych lub tego, w jaki sposób będą one używane przez LinkedIn.
Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn na: http://www.LinkedIn.com/
legal/privacy-policy
5.6. Wtyczka Pinterest
Na naszych stronach, korzystamy z wtyczek społecznościowych sieci Pinterest obsługiwanej przez
Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103.490, USA („Pinterest”).
Kiedy wchodzicie Państwo na stronę zawierającą wtyczkę, Państwa przeglądarka bezpośrednio
połączy się z serwerami Pinterest. Wtedy właśnie wtyczka przekazuje dane logowania na serwery
Pinterest w USA. Te dane logowania mogą obejmować Państwa adres IP, adres stron, które odwiedzaliście, które również mają funkcje Pinterest, rodzaj i ustawienia Państwa przeglądarki, datę oraz
godzinę Państwa zapytania, sposób, w jaki używacie Pinterest, jak również cookies.
Dalsze informacje o celu, zakresie i innych rodzajach przetwarzania oraz użytkowania danych
przez Pinterest, jak również o Państwa prawach i opcjach w tym względzie w celu ochrony Państwa prywatności można znaleźć w polityce prywatności Pinterest: https://policy.pinterest.com/
en/privacy-policy
5.7. Wtyczka Google Platform (Google Dialogflow)
https://policies.google.com/privacy

6. Narzędzia analizy i reklamy
6.1. Google Analytics
Ta strona wykorzystuje funkcje usługi analizy sieci Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane “cookies”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane
w Państwa komputerze i które pozwalają na analizę sposobu, w jaki używacie Państwo strony.
Informacje wygenerowane przez cookies względem używania przez Państwa strony są zazwyczaj
przekazywane i przechowywane na serwerze Google w USA.
Cookies Google Analytics będą przechowywane zgodnie z GDPR, art. 6 ust. 1 lit. f. Operator strony
ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowania użytkownika, aby zoptymalizować zarówno
oferty sieci, jak i materiały reklamowe.
Anonimizacja adresu IP
Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizację adresu IP. Oznacza to, że Państwa adres IP
został skrócony przez Google w Państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach
sygnatariuszach Umowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego przed przekazaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach, cały adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam
skrócony. W imieniu operatora strony, Google wykorzysta te informacje do przeanalizowania używania przez Państwa strony, do sporządzania raportów o działaniach na stronach oraz do wykonywania innych usług związanych z użytkowaniem strony i użytkowaniem Internetu dla operatora
strony. Adres IP przekazany w kontekście Google Analytics nie będzie łączony z żadnymi innymi
danymi przez Google.
Wtyczka przeglądarki
Możecie Państwo uniemożliwić przechowywanie cookies, poprzez odpowiednie skorygowanie
ustawień Państwa przeglądarki; jednakże zaznaczamy, że – w tym przypadku – nie będzie w pełni
możliwe używanie wszystkich funkcji tej strony. Ponadto, możecie uniemożliwić rejestrowanie
danych wygenerowanych przez cookies oraz powiązanych z używaniem przez Państwa strony
(łącznie z adresem IP) przez Google i przetwarzanie wspomnianych danych przez Google, poprzez
pobieranie i instalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod linkiem: https://tools.google.com/
dlpage/gaoptout/?hl=pl
Sprzeciw wobec rejestrowania danych
Możecie Państwo sprzeciwić się rejestrowaniu Państwa danych przez Google Analytics poprzez
kliknięcie na link poniżej. Ustawiana jest opcja rezygnacji z cookies, która zapobiega rejestrowaniu
Państwa danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie.
Google Analytics Opt-out.
Więcej informacji o sposobie, w jakim Google Analytics traktuje dane użytkownika można znaleźć
w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/1008015?hl=pl
Charakterystyka demograficzna przez Google Analytics
Strona wykorzystuje funkcję Google Analytics „charakterystyka demograficzna”. To pozwala na
ujmowanie w raportach informacji na temat wieku, płci oraz zainteresować odwiedzających stronę. Wspomniane dane pochodzą z reklam Google powiązanych z zainteresowaniami, jak również
z danych odwiedzających dostarczonych przez strony trzecie. Wspomnianych danych nie można
powiązać z daną osobą. W każdym czasie, można zrezygnować z tej funkcji korygując ustawienia
wyświetlacza na Państwa koncie Google lub ogólnie zakazać rejestrowania Państwa danych przez
Google Analytics zgodnie z opisem pod nagłówkiem „Sprzeciw wobec rejestrowania danych”.
6.2. Google AdSense
Ta strona korzysta z Google AdSense, usługi do integrowania reklam Google Inc. („Google”). Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google AdSense używa tak zwanych „cookies”, tzn. plików tekstowych, które są przechowywane
na Państwa komputerze oraz, które pozwalają na analizę użytkowania strony. Google AdSense
również używa tak zwanych beaconami sieci (niewidoczna grafika). Beacony strony pozwalają na
analizę informacji, takich jak sposób poruszania się odwiedzającego po tych stronach.

Informacje (łącznie z Państwa adresem IP) wygenerowane przez cookies i beacony sieci względem użytkowania tej strony i dostarczania formatów reklam są przekazywane i przechowywane
na serwerze Google w USA. Wspomniane informacje mogą być przekazywane przez Google do
partnerów umownych Google. Jednakże, Google nie powiąże Państwa adresu IP z innych danymi
przechowywanymi na Państwa temat.
Cookies AdSense będą przechowywane zgodnie z GDPR, art. 6 ust. 1 lit. f. Operator strony ma
uzasadniony interes w analizie zachowania użytkownika w celu zoptymalizowania zarówno ofert
sieci i materiałów reklamowych.
Możecie Państwo uniemożliwić instalowanie cookies, poprzez odpowiednie skorygowanie ustawień Państwa przeglądarki; jednakże zaznaczamy, że – w tym przypadku – nie będzie może w pełni
możliwe używanie wszystkich funkcji tej strony. Używając tej strony, zgadzacie się na to, aby zebrane dane były przetwarzane przez Google w sposób oraz w celu opisanym powyżej.
6.3. Google Analytics Remarketing
Nasze strony wykorzystują funkcję Google Analytics Remarketing w połączeniu z funkcjami Google
AdWords i Google DoubleClick, które to funkcje są dostępne w wielu urządzeniach. Dostawcą jest
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Ta funkcja pozwala na powiązanie docelowych grup reklam stworzonych przez Google Analytics
Remarketing z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick w każdym urządzeniu. W ten sposób, treści powiązane z zainteresowaniami oraz spersonalizowane reklamy, które zostały przypisane do Państwa, w oparciu o historię używanych stron przez Państwa oraz wzorce serfowania
w sieci na urządzeniu mobilnym (np. telefonie komórkowym) są pokazywane na innych Państwa
urządzeniach (np. tablecie lub komputerze).
Przy odpowiedniej zgodzie, w tym celu Google połączy Państwa sieć i historię przeglądarki z Państwa kontem Google. W ten sposób można reklamować te same spersonalizowane treści na
wszystkich Państwa urządzeniach terminalnych, na których logujecie się za pomocą swojego konta Google.
W celu używania tej funkcji, Google Analytics rejestruje ID poświadczonego użytkownika Google,
który jest tymczasowo łączony z naszymi danymi Google Analytics, aby zidentyfikować oraz stworzyć grupy docelowe dla wyświetlania reklam na wszystkich urządzeniach.
Możecie Państwo na stałe sprzeciwić się remarketingowi/przekazywania do wszystkich urządzeń
poprzez wybranie rezygnacji z reklam spersonalizowanych na Państwa koncie Google; w tym celu,
należy wejść w link: http://www.google.com/settings/ads/onweb
Połączenie wszystkich zarejestrowanych danych w Państwa koncie Google podlega Państwa zgodzie, którą możecie wyrazić względem Google lub ją wycofać (GDPR, art. 6 ust. 1 lit. a). Operacje
rejestrowania danych, które nie są zbierane na Państwa koncie Google (ponieważ, np. nie macie
konta Google lub sprzeciwiliście się łączeniu danych) są oparte na rejestrowaniu danych zgodnie
z GDPR, art. 6 ust. 1 lit. f. Uzasadniony interes jest oparty na fakcie, że operator sieci ma interes
w anonimizowanej analizie odwiedzających strony dla celów marketingowych.
Dalsze informacje, jak również zawiadomienie o ochronie danych można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl
6.4. Konwersja - śledzenie Google AdWords i Google
Ta strona korzysta z Google Adwords. AdWords to program reklamowy online Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).
W kontekście Google AdWords, wykorzystujemy tak zwane śledzenie konwersyjne. Kiedy klikacie
Państwo ma reklamę dostarczoną przez Google, do śledzenia konwersyjnego ustawione zostanie
cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które przechowuje przeglądarka internetowa na kompu-

terze użytkownika. Te cookies tracą swoją ważność po upływie 30 dni i nie służą do personalnego
zidentyfikowania użytkownika. Kiedy użytkownik odwiedza pewne strony portalu i cookie są wciąż
ważne, Google i my jesteśmy w stanie widzieć, czy użytkownik kliknął na te reklamę i przeszedł
na tę stronę.
Każdy klient Google AdWords dostaje różne cookie. Tych cookies nie można wyśledzić poprzez
strony klientów AdWords. Informacje wygenerowane za pomocą cookies konwersji mają na celu
stworzenie statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wybrali wdrożenie śledzenia konwersji. Klienci dowiedzą się o liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę oraz zostali przeniesieni na stronę dostarczoną poprzez tag śledzenia konwersji. Jednakże, nie dostają oni informacji,
za pomocą których użytkownik mógłby zostać personalnie zidentyfikowany. W przypadku, gdy
nie chcecie uczestniczyć w śledzeniu, możecie Państwo sprzeciwić się temu wybierając rezygnację
z cookie śledzenia konwersji Google w ustawieniach użytkownika swojej przeglądarki Internetowej.
Wówczas, nie będziecie w statystykach śledzenia konwersji.
„Cookies konwersji” będą przechowywane zgodnie z GDPR, art. 6 ust. 1 lit. f. Operator strony ma
uzasadniony interes w analizie Państwa zachowania, w celu zoptymalizowania ofert sieci i materiałów reklamowych.
Dalsze informacje o Śledzeniu Konwersji Google AdWords i Google można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Możecie Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, abyście byli informowani o umieszczaniu jakichkolwiek cookies i wówczas będziecie mogli na nie zezwolić w zależności od sytuacji, będziecie
mogli zaakceptować je w specjalnych sytuacjach lub ogólnie je odrzucić lub ustawić ich automatyczne kasowanie, przy zamykaniu przeglądarki. Ta funkcja strony może nie działać prawidłowo
przy zablokowaniu cookies.
6.5. Google reCAPTCHA
Na naszych stronach używamy “Google reCAPTCHA” (zwaną w dalszej części “reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).
reCAPTCHA będzie używane do oceny czy dane są wpisywane na naszych stronach (np. w formularzach kontaktowych) przez człowieka czy przez program automatyczny. W tym celu, reCAPTCHA
analizuje zachowanie odwiedzającego stronę w oparciu o różne cechy. Analiza jest automatyczni
rozpoczynana po tym, jak odwiedzający stronę wejdzie na nią. Dla celów analizy, reCAPTCHA analizuje różne informacje (np., adres IP, czas, jaki odwiedzający spędził na stronie oraz ruchy myszki
użytkownika). Dane zapisane podczas analizy są przekazywane do Google.
Analizy reCAPTCHA są całkowicie wykonywane na dalszym planie. Odwiedzający stronę są informowani, że analiza ma miejsce.
Dane są przetwarzane zgodnie z GDPR, art. 6 ust. 1 lit. f. Operator strony ma uzasadniony interes
w ochronie tych ofert sieci przed SPAMem oraz oprogramowaniem szpiegującym.
Dalsze informacje o reCAPTCHA Google, jak również polityce prywatności Google można znaleźć
pod linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz http://www.google.com/recaptcha/
intro/android.html
6.6. Facebook Pixel
W przypadku śledzenia konwersji, nasza strona używa Facebook Piksel, z Facebook Inc., 1601 S.
California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”).
To pozwala na śledzenie zachowania odwiedzających stronę po kliknięciu na reklamę Facebook
i przeniesienie na stronę dostawcy. Skuteczność reklamy Facebook może być więc analizowana
pod względem statystycznym i marketingowym oraz w celu zoptymalizowania dalszych środków
marketingowych.

Zebrane dane są anonimowe dla nas jako operatorów tej strony i nie możemy wyciągać żadnych
wniosków względem tożsamości użytkowników. Jednakże, dane są przechowywane oraz przetwarzane przez Facebook w taki sposób, aby połączenie z odpowiednim profilem użytkownika było
możliwe, a Facebook mógł korzystać z danych dla własnych celów marketingowych zgodnie z polityką Facebook o korzystaniu z danych. W związku z tym, Facebook może ułatwić umieszczanie
reklam na stronach Facebook, jak również stronach poza nim. My, jako operator strony, nie mamy
kontroli nad używaniem wspomnianych danych.
Polityka prywatności Facebook zawiera dalsze informacje o ochronie Państwa prywatności: http://
www.facebook.com/about/privacy
Możecie Państwo również zrezygnować z funkcji remarketingowej „Custom Audiences” w ustawieniach reklam: http://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
W tym celu, należy zarejestrować się na Facebooku.
W przypadku, gdy nie macie Państwa konta na Facebooku, możecie zrezygnować z reklamy behawioralnej online na Facebooku na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance: http://
www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

7. Newsletters
7.1. Dane Newsletters
W przypadku, gdy chcecie Państwo otrzymywać newslettery oferowane na tej stronie, potrzebujemy od Państwa adresu e-mail i informacji, które pozwolą nam na zweryfikowanie, czy jesteście
Państwo użytkownikami adresu e-mail oraz, czy zgadzacie się na otrzymywanie newsletterów.
Inne dane nie są zbierane, lub są zbierane tylko dobrowolnie. Używamy tych danych tylko dla
przesyłania wymaganych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.
Dane wpisywane do formularza rejestracyjnego newsletter są przetwarzane tylko za Państwa
zgodą (GDPR, art. 6 ust. 1 lit. a). Udzielona zgoda względem przechowywania danych, adres e-mail
oraz korzystanie z niego dla celów przesyłania newsletterów może być wycofana w każdej chwili,
np. po wejściu na link „unsubscribe” w newsletterze. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem
zakończonych procesów przetwarzania danych przed wycofaniem takiej zgody.
Dane, które nam Państwo dostarczacie w celu przesyłania newsletterów będą przez nas przechowywane do chwili, gdy wypiszecie się Państwo z listy newsletterów i zostaną wykasowane po
wypisaniu z tej listy. Nie ma to wpływu na dane, które przechowujemy w innych celach (np. adres
e-mail w obszarze członkostwa).

8. Wtyczki i narzędzia
8.1. YouTube
Nasza strona używa wtyczek strony YouTube obsługiwanej przez Google. Operator stron to YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Kiedy odwiedzacie Państwo jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Wtedy serwer YouTube jest informowany o odwiedzaniu
naszych stron.
Kiedy jesteście Państwo zalogowani na swoim koncie w YouTube, pozwalacie YouTube na bezpośrednie powiązanie swoich wzorców serfowania ze swoim profilem osobowym. Możecie temu
zapobiec wylogowując się z konta YouTube.
Korzystanie z YouTube jest oparte na zainteresowaniu wyświetlaniem naszych ofert online w sposób atrakcyjny. To wyraża uzasadnione zainteresowanie w rozumieniu GDPR, art. 6 ust. 1 lit. f.

Dalsze informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzane są dane można znaleźć w polityce
prywatności YouTube pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=en%gl=en
8.2. Vimeo
Nasza strona korzysta z wtyczek portalu video Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc., 555 West 18th
Street, New York, new York 10011, USA.
Kiedy odwiedzacie Państwo jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. Wtedy serwer Vimeo jest informowany o odwiedzanych
przez Państwa stronach. Ponadto, Vimeo otrzymuje Państwa adres IP. Ma to również zastosowanie
nawet, jeśli nie jesteście zalogowani do Vimeo lub nawet nie macie konta Vimeo. Te informacje
rejestrowane przez Vimeo są przekazywane na serwer Vimeo w USA.
Kiedy jesteście Państwo zalogowani na swoim koncie Vimeo, pozwalacie Vimeo na bezpośrednie
powiązanie wzorców serfowania z waszym profilem osobowym. Możecie temu zapobiec poprzez
wylogowanie się z konta Vimeo.
Dalsze informacje o sposobie używania danych można znaleźć w polityce prywatności Vimeo pod
adresem: https://vimeo.com/privacy
8.3. Czcionki Sieci Google
W celu zapewnienia jednolitości wyświetlanych czcionek, strona ta korzysta z tak zwanych czcionek
sieciowych dostarczonych przez Google. Przy wejściu na stronę, Państwa przeglądarka pobierze
wymagane czcionki sieciowe do Państwa przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.
W tym celu jednak, przeglądarka, którą Państwo używacie, musi połączyć się z serwerami Google.
W ten sposób, Google dowie się, że Państwa adres IP wszedł na naszą stronę. Korzystanie z Czcionek Sieciowych Google jest oparte na chęci wyświetlania naszych ofert online w sposób atrakcyjny
i jednolity. To stanowi uzasadnione zainteresowanie w rozumieniu GDPR, art. 6 ust. 1 lit. f.
W przypadku, gdy Państwa przeglądarka nie zawiera Czcionek Sieci, użyta będzie czcionka komputerowa.
Dalsze informacje na temat Czcionek Google można znaleźć na: https://developers.google.com/
fonts/faq, jak również w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/
8.4. Google Maps
Ta strona korzysta z serwisu mapy Google Maps poprzez API. Dostawcą jest Google Inc., 1600
Ampitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest przechowywanie Państwa adresu IP. Wspomniane informacje są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w USA i tam są przechowywane. Dostawca strony nie ma kontroli nad przetwarzaniem wspomnianych danych.
Google Maps jest używana w celu atrakcyjnego wyświetlania naszych ofert online oraz ułatwienia
znajdowania miejsc określonych na naszej stronie. To stanowi uzasadnione zainteresowanie w rozumieniu GDPR, art. 6 ust. 1 lit. f.
Dalsze informacje na temat używania danych użytkownika można znaleźć w polityce prywatności
Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

