Polityka prywatności i plików cookies
Dzień dobry!
Jeżeli tutaj trafieeś to niezawodny znakś że cenisz swoją prywatnoeć. Doskonale to
rozumiemyś dlatego przygotowaliemy dla Ciebie ten dokumentś w którym znajdziesz zasady
przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z
korzystaniem ze strony internetowej Clippo.pl
Informacja formalna na początek – administratorem strony jest KAZUR Mateusz Mazurekś ul.
Cyfrowa 6ś 71-441 Szczecinś NIP: 9552157520.
W razie jakichkolwiek wątpliwoeci związanych z polityką prywatnoeciś w każdej chwili możesz
skontaktować się z namiś wysyiając wiadomoeć na adres kontakt@clippo.pl.

Skrócona wersja – najważniejsze informacje
Dbamy o Twoją prywatnoećś ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliemy dla Ciebie
skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatnoeci.
1.

Skiadając zamówienieś skiadając reklamacjęś odstępując od umowy czy po prostu
kontaktując się z namiś przekazujesz nam swoje dane osoboweś a my gwarantujemy
Ciś że Twoje dane pozostaną poufneś bezpieczne i nie zostaną udostępnione
jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

2.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym
podmiotom ewiadczącym usiugi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

3.

Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytcsś które zbierają informacje na
temat Twoich odwiedzin stronyś takie jak podstronyś które wyewietliieeś czasś jaki
spędziiee na stronie czy przejecia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu
wykorzystywane są pliki cookies frmy Google LLC dotyczące usiugi Google Analytcs.
W ramach Google Analytcs zbieramy dane demografczna oraz dane o
zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydowaćś czy
wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danychś czy nie.

4.

Korzystamy z narzędzia analitycznego HotJarś które eledzi Twoje zachowania
podejmowane w obrębie naszych stron. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies
frmy Hotjar Limited. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydowaćś czy
wyrażasz zgodę na wykorzystywanie w Twoim przypadku takich plików cookiesś czy
nie.

5.

Korzystamy z narzędzia Google AdWords w celu prowadzenia kampanii
remarketngowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies frmy Google LLC
dotyczące usiugi Google AdWords. W ramach ustawień plików cookies możesz
zadecydowaćś czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie w Twoim przypadku takich
plików cookiesś czy nie.
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6.

Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager w celu kontrolowania kampanii
reklamowych i tegoś w jaki sposób korzystasz z naszych stron. W tym celu
wykorzystywane są pliki cookies frmy Google LLC związane z usiugą Google Tag
Manager. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydowaćś czy wyrażasz
zgodę na wykorzystywanie w Twoim przypadku takich plików cookiesś czy nie.

7.

Korzystamy z narzędzi marketngowychś takich jak Facebook Pixelś by kierować do
Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiążę się to z
wykorzystywaniem plików cookies frmy Facebook. W ramach ustawień plików
cookies możesz zadecydowaćś czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim
przypadku z Pixela Facebookaś czy nie.

8.

Osadzamy na stronach wideo z serwisu YouTube oraz Vimeo. W tym celu
wykorzystywane są pliki cookies frmy Google LLC dotyczące usiugi YouTube oraz pliki
cookies frmy Vimeo Inc. Pliki cookies iadowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo.

9.

Wykorzystujemy pliki cookies wiasne w celu prawidiowego dziaiania stronyś w
szczególnoeci obsiugi konta użytkownikaś procesu skiadania zamówienia.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczająceś poniżej znajdziesz dalej idące
szczegóiy.

Dane osobowe
Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych jest KAZUR Mateusz Mazurekś ul. Cyfrowa 6ś 71-441 Szczecinś NIP:
9552157520.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie
w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów
przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z
przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

prawo dostępu do danych osobowychś
prawo do sprostowania danych osobowychś
prawo do usunięcia danych osobowychś
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowychś
prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowychś
prawo do przenoszenia danychś
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczegoś
prawo do odwoiania zgody na przetwarzanie danych osobowychś jeżeli takową zgodę
wyraziiee.
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Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostaiy opisane szczegóiowo w art. 16 –
21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za
potrzebne wyjaenić Ciś że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą
przysiugiwać Ci w stosunku do wszystkich czynnoeci przetwarzania Twoich danych
osobowych. Dla Twojej wygody doiożyliemy starańś by w ramach opisu poszczególnych
operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysiugujące Ci w ramach tych
operacji uprawnienia.
Podkreelamyś że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysiuguje Ci zawsze - jeżeli
uznaszś że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopueciliemy się naruszenia
przepisów o ochronie danych osobowychś masz możliwoeć wniesienia skargi do organu
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tymś
jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczyś że
wyelesz wiadomoeć na adres kontakt@clippo.pl. Doiożyliemy jednak wszelkich starańś by
interesujące Cię informacje zostaiy wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce
prywatnoeci. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie
jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Ci poufnoeć wszelkich przekazanych nam danych
osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich erodków bezpieczeństwa i ochrony danych
osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są
gromadzone z należytą starannoecią i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez
osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych. Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawcówś czyli
podmiotówś z których usiug korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz ewiadczeniu na
Twoją rzecz usiug czy realizacji zamówień w sklepie internetowym.
1. Shoplo Sp. z o.o. – w celu przechowywania danych osobowych na serwerześ
2. The Rocket Science Groupś LLC – w celu korzystania z systemu mailingowegoś w
którym przetwarzane są Twoje daneś jeżeli zapisaiee się do newsleteraś
3. IMKER Bartnik Krzysztof – w celu obsiugi procesu wysyiki paczek w sklepie
internetowymś w ramach którego dochodzi do przetwarzania Twoich danych
niezbędnych do dostawy zamówieniaś
4. Poczta Polska S.A. – w celu korzystania z usiug frm kurierskichś które dostarczają do
Ciebie zamówienia.
Wszystkie podmiotyś którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują
stosowanie odpowiednich erodków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych
wymaganych przez przepisy prawa.
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Cele i czynnoeci przetwarzania
Zamówienia. Skiadając zamówienieś musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówieniaś
takie jak imię i nazwiskoś adres rozliczeniowyś adres e-mailś numer telefonu. Podanie danych
jest dobrowolneś ale niezbędne do ziożenia zamówienia.
Dane przekazane nam w związku z zamówieniemś przetwarzane są w celu realizacji
zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)ś wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)ś
uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w
celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówieniaś a
następnie do czasu upiywu terminu przedawnienia roszczeń z tytuiu zawartej umowy.
Ponadtoś po upiywie tego terminuś dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach
statystycznych. Pamiętaj równieżś że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi
danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowegoś w którym powstai
obowiązek podatkowy.
W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwoeci sprostowania tych danych po
realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz
domagać się usunięcia danych do czasu upiywu terminu przedawnienia roszczeń z tytuiu
zawartej umowy. Podobnieś nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać
się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upiywie terminu przedawnienia roszczeń z
tytuiu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych
w celach statystycznychś jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.
W stosunku do danych o zamówieniach przysiuguje Ci również prawo do przenoszenia
danychś o którym mowa w art. 20 RODO.

Newsletter. Jeżeli chcesz zapisać się do newsleteraś musisz przekazać nam swój adres e-mail
za poerednictwem formularza zapisu do newsletera. Podanie danych jest dobrowolneś ale
niezbędneś by zapisać się do newsletera.
Dane przekazane nam podczas zapisu do newsletera wykorzystywane są w celu przesyiania
Ci newsleteraś a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newsletera.
Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newsleteraś chyba że wczeeniej
zrezygnujesz z jego otrzymywaniaś co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsleterowejś jak
również zażądać ich usunięciaś rezygnując z otrzymywania newsletera. Przysiuguje Ci
również prawo do przenoszenia danychś o którym mowa w art. 20 RODO.

Reklamacje i odstąpienie od umowy. Jeżeli skiadasz reklamację lub odstępujesz od umowyś
to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treeci reklamacji lub oewiadczeniu o
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odstąpieniu od umowyś które obejmuję imię i nazwiskoś adres zamieszkaniaś numer telefonuś
adres e-mailś numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolneś ale niezbędneś
by ziożyć reklamację lub odstąpić od umowy.
Dane przekazane nam w związku ze ziożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy
wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od
umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub
procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oewiadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być
ponadto archiwizowane w celach statystycznych.
W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oewiadczeniach o odstąpieniu od
umowy nie masz możliwoeci sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się
przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upiywu terminu
przedawnienia roszczeń z tytuiu zawartej umowy. Po upiywie terminu przedawnienia
roszczeń z tytuiu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas
Twoich danych w celach statystycznychś jak również domagać się usunięcia Twoich danych z
naszej bazy.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za poerednictwem poczty elektronicznejś w tym
również przesyiając zapytanie poprzez formularz kontaktowyś w sposób naturalny
przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomoeci. Ponadtoś w treeci
wiadomoeci możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolneś
ale niezbędneś by nawiązać kontakt.
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobąś a podstawą
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODOś czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z
nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest
usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6
ust. 1 lit. c RODO).
Treeć korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteemy w stanie jednoznacznie
okreelićś kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii
korespondencjiś jaką z nami prowadziiee (jeżeli podlegaia archiwizacji)ś jak również domagać
się jej usunięciaś chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne
interesyś np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Pliki cookies i inne technologie śledzące
Nasza strona oraz sklepś podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetoweś
wykorzystuje pliki cookies.
Cookies to niewielkie informacje tekstoweś przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym
(np. komputerześ tablecieś smartonie)ś które mogą być odczytywane przez nasz system
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teleinformatyczny (cookies wiasne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich
(cookies podmiotów trzecich).
Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki
internetowejś tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na
Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy
kolejnym wejeciu na stronę (trwaie cookies).
Więcej szczegóiów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyewietlana jest Ci informacja na
temat stosowania plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu
swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami
cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz
wyjaenienia dotyczące zmiany ustawień cookies.
Pamiętajś że wyiączenie lub ograniczenie obsiugi plików cookies może powodować trudnoeci
w korzystaniu z naszych stronyś jak również z wielu innych stron internetowychś które stosują
cookies.

Cookies własne. Cookies wiasne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidiowego
dziaiania stronyś w szczególnoeci procesu zamówienia i logowania do konta użytkownika.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza stronaś podobnie jak większoeć wspóiczesnych stron
internetowychś wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecieś co wiąże się z
wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie
tego rodzaju plików cookies zostaio opisane poniżej.

Google Analytcs. Korzystamy z narzędzia Google Analytcs zapewnianego przez Google LLCś
1600 Amphitheatre Parkwayś Mountain Viewś CA 94043ś USA. Dziaiania w tym zakresie
realizujemyś opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesieś polegającym na
tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.
Google Analytcs w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej
strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęeciej przekazywane do serwera
Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IPś Twój adres IP jest skracany przed
przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach peiny adres IP jest przekazywany do
serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP
przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytcs co do zasady nie jest
iączony z innymi danymi Google.
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Z uwagi na toś że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną
znajdującą się w USAś przystąpii do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu
europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziia
odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfkat
Privacy Shield.
Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących
korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Googleś jak również
przetwarzaniu tych danych przez Googleś instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się
pod następującym adresem: htps://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
W ramach Google Analytcs zbieramy również dane demografczna oraz dane o
zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies bezpoerednio z poziomu naszej
strony możesz zadecydowaćś czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danychś czy nie.
Jeżeli jestee zainteresowany szczegóiami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach
Google Analytcsś zachęcamy do zapoznania się z wyjaenieniami przygotowanymi przez
Google: htps://support.google.com/analytcs/answer/6004245.

Google Adwords. Korzystamy z narzędzi marketngowych Google AdWords zapewnianych
przez Google LLCś 1600 Amphitheatre Parkwayś Mountain Viewś CA 94043ś USA. Z pomocą
Google Adwords promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na
stronach osób trzecich. Wykorzystujemy również narzędzia remarketngowe. Dziaiania w
tym zakresie realizujemyś opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci
marketngu wiasnych produktów lub usiug.
Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim
urządzeniu plik remarketng cookie frmy Googleś który z pomocą pseudonimowego
identyfkatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia
wyewietlanie reklam opartych na zainteresowaniach.
Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedyś gdy wyraziiee zgodę wobec Google na
iączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji
z Twojego konta Google do personalizowania reklamś które wyewietlane są na stronach
internetowych. Jeeli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na naszej
stronie internetowej w serwisie Googleś Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi
Google Analytcs w celu stworzenia i zdefniowania list grup docelowych dla celów
remarketngu na różnych urządzeniach. W tym celu Google iączy tymczasowo Twoje dane
osobowe z danymi Google Analytcsś aby utworzyć grupy docelowe.
Z uwagi na toś że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną
znajdującą się w USAś przystąpii do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu
europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziia
odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfkat
Privacy Shield.
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Możesz dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketngu w ramach ustawień
swojego konta Google: htps://adssettings.google.com. Ponadtoś w ramach ustawień plików
cookies z poziomu naszej strony możesz wyiączyć wykorzystywanie plików cookies na
potrzeby remarketngu.
Jeżeli jestee zainteresowany szczegóiami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach
Google AdWordsś zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatnoeci Google:
htps://policies.google.com/privacy.

Google Tag Manager. Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez
Google LLCś 1600 Amphitheatre Parkwayś Mountain Viewś CA 94043ś USA. Z pomocą Google
Tag Manager kontrolujemy prowadzone przez nas kampanie reklamowe oraz sposóbś w jaki
korzystasz z naszych stron. Dziaiania w tym zakresie realizujemyś opierając się na naszym
prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketngu wiasnych produktów lub usiug oraz
optymalizacji naszych stron internetowych.
Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim
urządzeniu plik cookie frmy Googleś który z pomocą pseudonimowego identyfkatora (ID)
oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyewietlanie reklam opartych
na zainteresowaniachś kontrolowanie efektywnoeci tych reklam oraz inne dziaiania związane
z kontrolą Twojego zachowania na stronie.
Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedyś gdy wyraziiee zgodę wobec Google na
iączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji
z Twojego konta Google do personalizowania reklamś które wyewietlane są na stronach
internetowych. Jeeli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na naszej
stronie internetowej w serwisie Googleś Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi
Google Analytcs w celu stworzenia i zdefniowania list grup docelowych dla celów
remarketngu na różnych urządzeniach. W tym celu Google iączy tymczasowo Twoje dane
osobowe z danymi Google Analytcsś aby utworzyć grupy docelowe.
Z uwagi na toś że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną
znajdującą się w USAś przystąpii do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu
europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziia
odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfkat
Privacy Shield.
Możesz dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketngu w ramach ustawień
swojego konta Google: htps://adssettings.google.com. Ponadtoś w ramach ustawień plików
cookies z poziomu naszej strony możesz wyiączyć wykorzystywanie plików cookies na
potrzeby remarketngu.
Jeżeli jestee zainteresowany szczegóiami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach
Google Tag Managerś zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatnoeci Google:
htps://policies.google.com/privacy.
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Facebook Pixel. Korzystamy z narzędzi marketngowych dostępnych w ramach serwisu
Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc.ś 1601 S. California Ave. Palo Altoś CA 94304ś
USA. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Dziaiania w
tym zakresie realizujemyś opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci
marketngu wiasnych produktów lub usiug.
W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w
naszej witrynieś zaimplementowaliemy w ramach naszych stron Pixel Facebookaś który w
sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie
przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęeciej przekazywane do
serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimoweś tj. nie pozwalają nam na
Twoją identyfkację. Wiemy jedynieś jakie dziaiania podjąiee w ramach naszej strony.
Informujemy Cię jednakś że Facebook może iączyć te informacje z innymi informacjami o
Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla
swoich wiasnych celówś w tym marketngowych. Takie dziaiania Facebooka nie są już zależne
od nasś a informacji o nich możesz szukać bezpoerednio w polityce prywatnoeci Facebooka:
htps://www.facebook.com/privacy/explanaton. Z poziomu swojego konta na Facebooku
możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatnoeci.
Z uwagi na toś że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę
techniczną znajdującą się w USAś przystąpii do programu EU-US-Privacy Shield w celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez
przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia
stwierdziia odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających
certyfkat Privacy Shield.
W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz
zadecydowaćś czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela
Facebookaś czy nie.

Hotjar. Korzystamy z narzędzia Hotjarś zapewnianego przez Hotjar Limitedś Level 2ś St
Julian’s Business Centreś 3ś Elia Zammit Streetś St Julian’s STJ 1000ś Malta. Z pomocą Hotjar
analizujemy Twoje zachowania na naszych stronachś takie jak czas spędzany na
poszczególnych stronachś przyciskiś w które klikaszś linkiś z których korzystasz itp. Robimy to
w celu optymalizacji naszych stron internetowych pod kątem doewiadczenia użytkownika.
Dziaiania w tym zakresie realizujemyś opierając się na naszym prawnie uzasadnionym
interesie w postaci optymalizacji naszych stron internetowych.
Hotjar wykorzystuje pliki cookies i inne technologieś by gromadzić informacje na temat
Twojego zachowania na stronie i urządzeń wykorzystywanych do korzystania ze stronyś takie
jak numer IP (zanonimizowany)ś wielkoeć ekranyś informacje o przeglądarceś lokalizacjaś
język. Hotjar przechowuje te informacje w ramach psedunonimizowanego proflu. Ani
Hotjarś ani my nigdy nie będziemy wykorzystywać tych informacji w celu Twojej identyfkacji.
Więcej
informacji
odnajdziesz
w
polityce
prywatnoeci
Hotjara:
htps://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.
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Możesz sprzeciwić się tworzeniu Twojego anonimowego proflu oraz przechowywaniu
informacji na Twój temat przez Hotjarś przechodząc do tej strony:
htps://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out. Ponadtoś w ramach ustawień plików
cookies z poziomu naszej strony możesz zadecydowaćś czy w Twoim przypadku będziemy
mogli korzystać z Hotjarś czy nie.

Wideo. Osadzamy na stronach wideo z serwisu YouTube oraz Vimeo. W tym celu
wykorzystywane są pliki cookies frmy Google LLCś 1600 Amphitheatre Parkwayś Mountain
Viewś CA 94043ś USA dotyczące usiugi YouTube oraz pliki cookies frmy Vimeo Inc. Pliki
cookies iadowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie godzisz się na ich
zaiadowanieś powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo
Odtwarzając wideoś Google lub Vimeo otrzymują o tym informacjeś nawet jeeli nie posiadasz
proflu u danego usiugodawcy czy nie jestee u niego akurat zalogowany. Taka informacja
(wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyiana bezpoerednio do
serwera danego usiugodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
Jeeli zalogowaiee się do serwisu Google lub Vimeoś to usiugodawca ten będzie mógi
bezpoerednio przyporządkować odtworzenie wideo na naszej stronie do Twojego proflu w
danym serwisie spoiecznoeciowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego
przetwarzania i wykorzystania przez usiugodawcówś jak również możliwoeć kontaktu oraz
Twoje prawa w tym zakresie i możliwoeć dokonania ustawień zapewniających ochronę
Twojej prywatnoeci zostaiy opisane w polityce prywatnoeci poszczególnych usiugodawców.
Jeeli nie chceszś aby Google lub Vimeo przyporządkowywaiy dane zebrane w trakcie
odtwarzania wideo na naszej stronie internetowej bezpoerednio Twojemu proflowi w
danym serwisieś to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu.
Możesz również caikowicie uniemożliwić zaiadowanie na stronie wtyczek stosując
odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarkiś np. blokowanie skryptów.
Zachęcamy Cię do zapoznania się ze szczegóiami polityki prywatnoeci Google
(htps://policies.google.com/privacy) oraz Vimeo (htps://vimeo.com/privacy).

Logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyianiem zapytań do serweraś na którym
przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w
logach serwera.
Logi obejmują m.in. Twój adres IPś datę i czas serweraś informacje o przeglądarce
internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane
są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze
strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfkacji.
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Logi serwera stanowią wyiącznie materiai pomocniczy siużący do administrowania stronąś a
ich zawartoeć nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania
serwerem.
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