Investment Port sp. z o. o.
Polityka prywatności Serwisu Binderless

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej: RODO). Poniżej zamieściliśmy informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony
Państwa danych osobowych: (a) w związku ze świadczeniem przez nas usług: (i) bezpośrednio na Państwa
rzecz w przypadku, gdy prowadzicie Państwo indywidualną działalność gospodarczą bądź (ii) na rzecz
podmiotu, który Państwo reprezentujecie, w imieniu którego działacie lub przez który to podmiot zostaliście
upoważnieni do kontaktu z nami w związku z łączącymi nas relacjami handlowymi, (b) bądź w związku z
odwiedzaniem i korzystaniem przez Państwa z naszego serwisu internetowego dostępnego pod adresem
www.binderless.com (dalej: Serwis). Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki
Prywatności (“Polityka Prywatności”) przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług.
1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług za
pośrednictwem Serwisu jest spółka Investment Port spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Lublinie przy ulicy Gospodarczej 26, 20-213 Lublin, KRS: 0000909665 (dalej: Administrator danych).
Możecie się Państwo skontaktować z nami pisząc na adres e-mail: support@binderless.com lub listownie na
adres: Investment Port Sp. z o.o., Gospodarcza 26, 20-213 Lublin.
2. W jaki sposób zbieramy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe zbieramy, gdy korzystacie Państwo z Serwisu, kontaktujecie się Państwo z nami za
pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.binderless.com, telefonicznie bądź mailowo
celem poznania naszej oferty lub korzystacie Państwo z naszych usług. Dane dotyczące prowadzonej przez
Państwa lub podmiot, który Państwo reprezentujecie, działalności gospodarczej możemy również pozyskać z
rejestrów publicznych takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej lub Krajowy
Rejestr Gospodarczy.
3. Jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy?
3.1. Dane, które przekazujecie nam Państwo bezpośrednio:
Proces biznesowy
Zakładanie konta w Serwisie

Zakres zbieranych informacji
E-mail, imię, nazwisko

Czy podanie tych danych jest
niezbędne?
Podanie powyższych danych
jest niezbędne do korzystania
z usług oferowanych w ramach
Serwisu.

Zawarcie umowy o świadczenie usług 1. W przypadku indywidualnych Podanie powyższych danych
przedsiębiorców:
imię
i jest niezbędne do korzystania
nazwisko, nazwa prowadzonej

działalności
gospodarczej, z usług oferowanych w ramach
adres prowadzenia działalności Serwisu.
gospodarczej, NIP, REGON.
2. W
przypadku
osób
reprezentujących spółki: imię i
nazwisko, stanowisko, nazwa
reprezentowanego podmiotu
Komunikacja
korespondencja

telefoniczna

i Imię i nazwisko, adres prowadzenia
działalności bądź zatrudnienia,
nazwa
pracodawcy,
numer
telefonu kontaktowego, służbowy
adres e-mail. Zbieramy również
wszystkie
informacje,
które
zdecydujecie się nam Państwo
przekazać podczas rozmowy lub w
trakcie korespondencji z naszymi
pracownikami
lub
przedstawicielami.

Podanie powyższych danych
jest niezbędne do korzystania
z usług oferowanych w ramach
Serwisu.

3.2. Dane pozyskane od osób trzecich lub z rejestrów publicznych:
Proces biznesowy

Zakres zbieranych informacji

Zawarcie umowy o świadczenie usług 1. W przypadku indywidualnych przedsiębiorców: dane adresowe i
kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
pozyskane od dostawców informacji (np. wywiadownie
gospodarcze) oraz publicznie dostępne rejestry (np. Centralna
Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).
2. W przypadku osób reprezentujących spółki: imię i nazwisko,
stanowisko, nazwa reprezentowanego podmiotu, które może
przekazać nam zarząd spółki lub osoba, zawierająca umowę w
imieniu spółki, wskazując Państwa jako osobę upoważnioną do
kontaktu w związku z realizacją Umowy.
Wykonywanie umowy

Komunikacja
korespondencja

telefoniczna

Dane osobowe (numer rachunku bankowego, numer karty płatniczej)
pozyskane od dostawców płatności i usług, gdy używają Państwo kart
kredytowych lub płatniczych lub przeprowadzają transakcje poprzez
system bankowości elektronicznej; dane uzyskane od naszych
partnerów biznesowych, jeśli mamy Państwa zgodę lub jeśli jest to
dozwolone przez przepisy prawa.
i W przypadku osób reprezentujących spółki: imię i nazwisko,
stanowisko, nazwa reprezentowanego podmiotu, służbowy numer
telefonu, służbowy adres e-mail, które może przekazać nam zarząd
spółki lub osoba, zawierająca umowę w imieniu spółki, wskazując
Państwa jako osobę upoważnioną do kontaktu w związku z realizacją
umowy.

3.3. Dane pozyskiwane automatycznie:
Proces biznesowy

Zakres zbieranych informacji
Dane o urządzeniu – informacje dotyczące urządzenia za
pośrednictwem którego korzystacie Państwo z Serwisu (takiego jak
komputer stacjonarny, telefon komórkowy, tablet), takie jak wersja
systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory. Informacje
związane z urządzeniem są przez nas łączone z kontem użytkownika,
do którego się Państwo logujecie.

Korzystanie z Serwisu

Dane dotyczące logowania – informacje techniczne takie jak adres
protokołu internetowego (adres IP) urządzenia, za pośrednictwem
którego logujecie się Państwo do konta w Serwisie, informacje o
strefie czasowej i systemie operacyjnym, informacje na temat
logowania (data rejestracji, data ostatniej zmiany hasła, data
ostatniego udanego logowania) oraz typu i rodzaju przeglądarki
internetowej.
Dane o aktywności w Serwisie – data każdej wizyty, czas trwania
wizyty, a także kolejność, w jakiej odwiedzaliście Państwo
poszczególne sekcje naszego Serwisu.

4. Jaki jest cel, podstawa prawna i okres przechowywania Państwa danych osobowych?
Proces biznesowy – cel
przetwarzania
Zakładanie konta w Serwisie (dane
kontrahentów będących osobami
prowadzącymi
działalność
gospodarczą)

Zawarcie i wykonanie umowy o
świadczenie
usług
(Dane
kontrahentów,
przedstawicieli
kontrahentów
i
pracowników
kontrahentów)

Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie
podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy (osoby
prowadzące działalność
gospodarczą)
●

●

art. 6 ust. 1 lit. b RODO –
niezbędność przetwarzania
do wykonania umowy, której
dana osoba jest stroną – w
odniesieniu do osób
prowadzących działalność
gospodarczą oraz osób
reprezentujących lub
zatrudnionych przez spółki, z
którymi zawarliśmy umowy o
świadczenie usług
art. 6 ust. 1 lit. c RODO –
niezbędność przetwarzania
do wykonania obowiązków
ciążących na administratorze

Okres przechowywania
danych
Dane będą przetwarzane
przez czas trwania umowy, a
po jej rozwiązaniu,
wypowiedzeniu lub
wygaśnięciu przez czas
określony w przepisach o
przedawnieniu roszczeń
Dane będą przetwarzane
przez czas trwania umowy, a
po jej rozwiązaniu,
wypowiedzeniu lub
wygaśnięciu przez czas
określony w przepisach o
przedawnieniu roszczeń lub
niezbędny do dochodzenia
roszczeń do czasu
prawomocnego zakończenia
sprawy bądź też wynikający z
właściwych przepisów o
rachunkowości i kontroli
podatkowej, przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz innych

●

●

Komunikacja
telefoniczna
i
korespondencja związana z umową
(dane
kontrahentów,
przedstawicieli kontrahentów i
pracowników kontrahentów)

●

●

Zarządzania relacjami z klientami, w
tym promowania usług i produktów
własnych

●

Korzystanie z Serwisu

●

●

danych (np. w zakresie
obowiązków względem US)
art. 6 ust. 1 lit c w zakresie
rozliczenia umów i
archiwizacji dokumentów dla
potrzeb księgowych
art. 6 ust. 1 lit f RODO –
usprawiedliwiony interes
prawny administratora
danych - w zakresie
przechowywania umów do
czasu upływu okresów
przedawnienia roszczeń z
nich wynikających
art. 6 ust. 1 lit. b RODO –
niezbędność przetwarzania
do wykonania umowy, której
dana osoba jest stroną – w
odniesieniu do osób
prowadzących działalność
gospodarczą
art. 6 ust. 1 lit f RODO –
usprawiedliwiony interes
prawny administratora
danych – w przypadku
przetwarzania danych osób
reprezentujących lub
zatrudnionych przez spółki, z
którymi zawarliśmy umowy o
świadczenie usług
art. 6 ust. 1 lit f RODO –
usprawiedliwiony
interes
prawny
administratora
danych

art. 6 ust. 1 lit b RODO –
wykonanie umowy – w
zakresie
przetwarzania
danych
niezbędnych
do
logowania i korzystania z
Serwisu
art. 6 ust. 1 lit. f RODO –
usprawiedliwiony
interes
administratora – w zakresie
badań
analitycznych
i
statystycznych
oraz
w
zakresie
zapewnienia
bezpieczeństwa Serwisu, w
tym
przeciwdziałania
oszustwom.

wymagań regulacyjnych i
nadzorczych.

Dane będą przetwarzane
przez czas trwania umowy, a
po jej rozwiązaniu,
wypowiedzeniu lub
wygaśnięciu przez czas
określony w przepisach o
przedawnieniu roszczeń lub
niezbędny do dochodzenia
roszczeń do czasu
prawomocnego zakończenia
sprawy.

Do czasu zgłoszenia
sprzeciwu odnośnie
przetwarzania danych
osobowych w celach
marketingowych własnych
usług
Dane będą przetwarzane
przez czas trwania umowy, a
po
jej
rozwiązaniu,
wypowiedzeniu
lub
wygaśnięciu
przez
czas
określony w przepisach o
przedawnieniu roszczeń lub
niezbędny do dochodzenia
roszczeń
do
czasu
prawomocnego zakończenia
sprawy.

W przypadkach w których mowa jest o prawnie usprawiedliwionym interesie jako podstawie przetwarzania
Państwa danych osobowych, chodzi o zaistnienie przesłanki biznesowej lub komercyjnej, w odniesieniu do
nas lub naszego klienta, takiej jak: administrowanie usługami i produktami, którymi klient wyraził
zainteresowanie, zapewnienie Państwu dostępu do usług elektronicznych, wykorzystanie Państwa danych

osobowych, w przypadku konieczności zapobiegania nadużyciom i powstaniu szkody, w przypadku
konieczności wzmocnienia zabezpieczeń informatycznych Serwisu, ułatwienie korzystania z usług
świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawa funkcjonalności tych usług, prowadzenie zestawień i
rejestrów celem oszacowania stanu finansowego naszej spółki, budowanie pozytywnych relacji z
użytkownikami Serwisu, badanie satysfakcji z naszych usług, wykorzystanie danych osobowych w celach
marketingowych. Wyżej wymienione przesłanki będziemy wykorzystywać wyłącznie wtedy, gdy nasze
interesy będą miały wyraźnie nadrzędny charakter wobec Państwa interesów, wymagających zaprzestania
przetwarzania przez nas danych osobowych, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit f RODO.
Nie przetwarzamy Państwa danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji albo
profilowania.
5. Komu możemy udostępnić Państwa dane?
Możemy udostępnić niektóre z Państwa danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:
5.1. dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym
przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, działają
w charakterze:
5.1.1.Podmiotu przetwarzającego Państwa dane w naszym imieniu i wyłącznie na nasze polecenie.
Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do
marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości email, do
analizy ruchu w Serwisie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych. Udostępnienie
Państwa danych osobowych tych podmiotom zawsze odbywa się na podstawie umowy o
powierzenie przetwarzania danych osobowych spełniających wymagania określone w art. 28
RODO.
5.1.2.Niezależnego administratora danych, samodzielnie ustalającego cele i sposoby wykorzystania
Państwa danych osobowych (np. firmy kurierskie, Poczta Polska, nasi doradcy prawni i
finansowi, nasi audytorzy, nasi doradcy podatkowi);
5.2. uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym prokuratury,
Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub Prezesowi Urzędu Komunikacji
Elektronicznej;
6. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) różni się od tego
zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG
tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim
poprzez:
1) współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których
została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia
odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
2) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
3) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
7. Państwa prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo:
7.1. na podstawie art. 15 RODO – do dostępu do Państwa danych osobowych, które przetwarzamy (tzn.
możecie się Państwo dowiedzieć czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeśli tak, żądania
podania informacji jakie to są dane, w jakich celach i w jaki sposób je przetwarzamy);

7.2. na podstawie art. 16 RODO – do żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są
nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
7.3. do żądania usunięcia Państwa danych osobowych w sytuacjach, o których mowa w art. 17 RODO
(np. dane nie są już niezbędne dla celów w jakich były przetwarzane, wycofanie zgody na
przetwarzanie danych osobowych, o ile nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania,
przetwarzanie danych niezgodnie z prawem);
7.4. do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, w sytuacjach o których mowa
w art. 18 RODO, tj. (a) gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość przetwarzanych danych (na okres
pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość), (b) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i
jednocześnie sprzeciwiacie się Państwu ich usunięciu, (c) gdy dane nie są już nam niezbędne do
celów w jakich je przetwarzaliśmy, natomiast są potrzebne Państwu do ustalenie, dochodzenia lub
obrony roszczeń, (d) gdy wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w
celach naszych prawnie usprawiedliwionych interesów z uwagi na Państwa szczególną sytuację –
do czasu ustalenia, czy te interesy są nadrzędne wobec Państwa praw i wolności (zgodnie z art. 21
ust. 1 RODO);
7.5. do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO (tj. prawo do otrzymania
danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i
żądania przesłania ich innemu administratorowi);
7.6. do wniesienia na podstawie art. 21 ust. 1 RODO sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych
osobowych w oparciu o usprawiedliwiony interes prawny administratora danych (tj. w oparciu o art.
6 ust. 1 pkt f RODO) z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; W niektórych
przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania
danych, które są nadrzędne wobec Państwa praw i wolności (np. konieczność zapewnienia
bezpieczeństwa Serwisu oraz przeciwdziałanie oszustwom). W takich przypadkach prawo do
sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Państwa danych osobowych;
7.7. do wniesienia na podstawie art. 21 ust. 2 RODO sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług;
7.8. do cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli dane takie
przetwarzamy w oparciu o zgodę. Jednocześnie informujemy, iż wycofanie przez Państwa takiej
zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych na podstawie
takiej zgody przed jej wycofaniem;
7.9. do wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych
osobowych w ww. zakresie narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe. Organem właściwym w
zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax: fax. 22 531 03 01, Infolinia: 606-950-000.
Wszystkie prawa wskazane powyżej możecie Państwo wykonać kontaktując się z nami pisząc na adres e-mail:
support@binderless.com lub listownie na adres: Investment Port Sp. z o.o., ul. Gospodarcza 26, 20-213
Lublin.
Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego
miesiąca od ich otrzymania. Może się zdarzyć, iż w przypadku szczególnie skomplikowanych żądań lub
złożenia kilku żądań jednocześnie ich rozpoznanie może zająć nam dłużej niż miesiąc. W takim wypadku
poinformujemy Państwa o wydłużeniu terminu i zapewnimy Państwu bieżące informacje dotyczące realizacji
Państwa żądania.

8. Informacja o tzw. cookies (ciasteczka)
8.1. Co to są pliki cookies?
W Serwisie wykorzystujemy pliki „cookies”. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są danymi informatycznymi, w
szczególności w postaci niewielkich plików tekstowych, które przechowywane są na urządzeniach
końcowych użytkowników i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. W przypadku, w
którym użytkownik powraca na stronę internetową, pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia i
odpowiednie dostosowanie wyświetlanej treści. Za pośrednictwem tych plików w sposób automatyczny
pozyskuje się i rejestruje dane przekazywane na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia
osób korzystających ze strony internetowej, takich jak np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu,
przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji
oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.
8.2. W jakim celu korzystamy z plików cookies?
8.2.1.Pliki cookies wykorzystujemy w Serwisie w następujących celach:
8.2.1.1.
utrzymania ciągłości Państwa sesji po zalogowaniu w Serwisie; dzięki temu w ramach
jednej sesji nie muszą Państwo na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać danych
do zalogowania;
8.2.1.2.
skorzystania z opcji „Zapamiętaj mnie”, która zapewnia Państwu dostęp do Państwa
konta w Serwisie bez konieczności każdorazowego logowania się do Serwisu. Dostęp ten
jest zapewniony, jeśli łączą się Państwo z Serwisem z urządzenia końcowego, z którego
korzystali Państwo w momencie wybrania tej opcji i umieszczenia pliku cookie. Zwracamy
uwagę, że po wybraniu opcji „Zapamiętaj mnie” każda osoba, która będzie korzystać z
Państwa urządzenia końcowego, może uzyskać dostęp do Państwa konta w Serwisie, w
tym do danych dotyczącej Państwa umowy o świadczenie usług przez Investment Port sp.
z o.o.;
8.2.1.3.
dostosowania Serwisu do Państwa potrzeb i zapamiętania Państwa ustawień w
Serwisie; W ramach tych działań możemy gromadzić informacje dotyczące tego kiedy i
przez jaki czas odwiedzacie Państwo nasz Serwis, informacje o historii Państwa
przeglądarki oraz o preferencjach językowych;
8.2.1.4.
tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu, analizowania dostępności
naszego Serwisu, sposobów jego wykorzystania oraz wydajności. Wykorzystujemy te
informacje do utrzymywania, obsługi i ciągłego ulepszania świadczonych przez nas usług;
8.2.1.5.
zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu, sesji logowania i wykrywania działań
sprzecznych z prawem (tzw. fraudy).
8.3. Rodzaje plików cookies stosowanych w Serwisie
8.3.1.W ramach Serwisu, stosowane są dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies
sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do
momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). Cookies stałe pozostają natomiast na urządzeniu końcowym
użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
przez użytkownika.
8.3.2.Ze względu na cel zastosowania, w ramach Serwisu stosowane są następujące typy plików
cookies:

a)

niezbędne – konieczne dla zapewnienia możliwości prawidłowego korzystania z
funkcjonalności udostępnianych w ramach Serwisu;

b)

bezpieczeństwo i niezawodność Serwisu – umożliwiające weryfikację autentyczności i
optymalizację wydajności;

c)

funkcjonalne – pozwalające na wzbogacanie funkcjonalności Serwisu. Bez nich Serwis będzie
działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika;

d)

stan sesji – umożliwiające zbieranie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z
funkcjonalności udostępnianych w ramach Serwisu. Pomagają one ulepszać i zwiększać
komfort przeglądania stron.

8.3.3.Nasz Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, w tym stron lub aplikacji
naszych partnerów biznesowych. Prosimy pamiętać, że strony internetowe innych podmiotów
również mogą wykorzystywać pliki cookies. Nie mamy wpływu na strony internetowe
podmiotów trzecich i nie jesteśmy odpowiedzialni za pliki cookies, które zbierają lub do których
mają dostęp. Klikając na odnośnik do innej strony, należy pamiętać, że każda z nich ma własną
politykę cookies. Z tego powodu prosimy, abyście Państwo przed rozpoczęciem korzystania z
innych stron internetowych zapoznali się z ich politykami cookies.
8.4. Bezpieczeństwo informacji
Dane, które gromadzone są przy użyciu plików cookies zbierane są wyłącznie w związku z wykonywaniem
określonych funkcji względem użytkownika. Gromadzone dane są zaszyfrowane w sposób, który
uniemożliwia dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
8.5. Badanie korzystania z Serwisu
8.5.1.Pliki cookies zewnętrzne mogą być umieszczane także przez podmioty świadczące na naszą
rzecz usługi analityczne, takie jak Google Inc., w celu zbierania zanonimizowanych informacji o
korzystaniu z Serwisu na potrzeby statystyczne i poprawiania działania Serwisu, w tym np.
liczenia wizyt w Serwisie, ich długości oraz określenia, jakie funkcjonalności Serwisu lub jego
części były najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane i w jaki sposób używane przez
poszczególnych użytkowników. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają nam analizować
wydajność Serwisu oraz określać kierunki rozwoju nowych funkcjonalności i usług.
8.5.2.W przypadku Google Analytics informacje o tym, jak Google używa danych z witryn i aplikacji,
które
korzystają
z
ich
usług,
dostępne
są
na
stronie
https://www.google.com/policies/privacy/partners/.
8.5.3.Dodatkowo informujemy o możliwości pobrania dodatku do przeglądarki ograniczającego
zakres
informacji
wykorzystywanych
przez
Google
Analytics
na
stronie
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
8.6. Zmiana ustawień przeglądarki
8.6.1.Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa, (np. Safari,
Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) zazwyczaj domyślnie dopuszcza umieszczanie plików
cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmian tych
ustawień w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować
o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Ponadto, przeglądarka internetowa
umożliwia również usunięcie plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach
obsługi plików cookies przez określoną przeglądarkę internetową dostępne są zazwyczaj w

sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej lub na takich stronach jak
www.allaboutcookies.org, www.wszystkoociasteczkach.pl.
8.6.2.Informujemy jednocześnie, iż ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na
niektóre funkcje udostępniane w ramach Serwisu.
9. Środki techniczne i organizacyjne oraz bezpieczeństwo przetwarzania
Wszystkie informacje, które przetwarzamy, w tym Państwa dane osobowe, przechowujemy na odpowiednio
zabezpieczonych serwerach. Wdrożyliśmy także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i
organizacyjne służące ochronie Państwa danych. Stale monitorujemy stopień bezpieczeństwa informacji w
ramach naszej sieci informatycznej, jak aktualizujemy wewnętrzne regulacje i procedury służące ochronie
Państwa danych przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, dostępem lub ujawnieniem,
identyfikacji możliwych do przewidzenia ryzyk dla bezpieczeństwa naszej sieci informatycznej oraz
minimalizacji ryzyka wynikającego z zagrożenia dla bezpieczeństwa. Na bieżąco dokonujemy oceny ryzyka
naruszenia bezpieczeństwa sieci i regularne prowadzimy w tym zakresie testy.
10. Zmiana polityki prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące
prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu lub zmiana będzie wprowadzać
standard wyższy od minimum wymaganego prawem. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie
znajdować się w Serwisie.

