POLITYKA COOKIES
Operator:
SVANTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w
Warszawie (04-872), przy ul. Strzygłowskiej 81, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000192065 w Sądzie Rejonowym dla m.
st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5270105272,
REGON: 002175672,
Niniejsza Polityka Cookies, zwana dalej Polityką, została sporządzona w celu wykazania, że
Państwa dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad
przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym z Rozporządzeniem 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 (dalej: RODO).
Definicje:
1. Operator Portalu - SVANTEK SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Strzygłowskiej 81, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000192065 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5270105272, REGON:
002175672;
2. SVANTEK SP. Z O.O. - SVANTEK SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Strzygłowskiej 81, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000192065 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5270105272, REGON:
002175672;
3. Portal – strony internetowe lub platformy oprogramowania Svantek oferujące
bezpłatne lub odpłatne usługi;
4. Użytkownik – podmiot wykorzystujący własność cyfrową SVANTEK lub
korzystający z usług on-line świadczonych przez SvanNET;
5. Urządzenie – urządzenie firmy Svantek z funkcjonalnością połączenia z SvanNET
przez Internet;
6. Pliki cookies - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu (np. komputerze,
smartfonie, tablecie) oraz przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych
Portalu.
I.

Postanowienia ogólne
1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Portalu SVANTEK SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (04-872), przy
ul. Strzygłowskiej 81. Portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z
wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies zamieszczane przez Operatora zawierają nazwę strony internetowej, z
której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
numer.
II.

Informacje objęte przez pliki cookies i cel ich stosowania
1. W ramach danych informatycznych, które są przechowywane w urządzeniu
końcowym Użytkownika Portalu, Operator uzyskuje dostęp do następujących
informacji:
a) Adres IP urządzenia,
b) Lokalizacja fizyczna urządzenia,
c) Typ przeglądarki internetowej oraz typ urządzenia, z którego korzysta
Użytkownik,
d) Czas korzystania ze strony internetowej oraz nazwy odwiedzanych stron
internetowych,
e) Dane logowania Użytkownika, tj. nazwa użytkownika i hasło.
2. Dane informatyczne, do których Operator uzyskuje dostęp są stosowane w celach:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości;
c) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
musi na każdej podstronie portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
d) zapamiętania podejmowanych przez Użytkownika interakcji np. udzielonych
odpowiedzi przy przeprowadzanych sondach internetowych;
e) dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich
zainteresowań.

III.

Rodzaje plików cookies
1. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w Portalu stosowane są następujące
rodzaje:
a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach portalu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Portalu;
d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru
czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych;

f) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
2. Akceptacja plików cookies jest dobrowolna, jednak brak akceptacji plików cookies
może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych
Portalu, w szczególności może ograniczyć możliwość dostarczenia bardziej
osobistych lub istotnych dla Użytkownika treści podczas odwiedzania stron
internetowych lub korzystania z innych usług i produktów.
IV.

Przysługujące prawa
1. W związku z zamieszczaniem przez spółkę plików cookies, przysługują Państwu
następujące prawa:
a) prawo do wyrażenia zgody na przechowywanie plików cookies pochodzących z
Portalu w urządzeniu końcowym Użytkownika za pomocą ustawień
oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu,
np. laptop, tablet, smartfon,
b) prawo do zmiany ustawień dotyczących plików cookies w szczególności w postaci
blokady automatycznej obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informacji o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu
Użytkownika Portalu,
c) prawo do zmiany ustawień przeglądarki, w taki sposób, aby pliki cookies nie były
zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika,
d) prawo do usunięcia plików cookies poprzez zgłoszenie takiej prośby na adres
marketing@svantek.com.pl. wraz z dodatkowymi informacjami identyfikującymi
Użytkownika, tj. numer identyfikujący pliki cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika.

V.

Korzystanie z plików cookies przez podmioty zewnętrzne

1. Operator oświadcza, że na Portalu mogą znajdować się przekierowania do stron
internetowych będących własnością i obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne
(takie jak: Facebook, Google+, YouTube, LinkedIn lub Twitter).
2. Strony internetowe podmiotów zewnętrznych mają własne zasady dotyczące
prywatności i prawdopodobnie korzystają z plików cookies. Operator nie odpowiada
za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których
linki są umieszczone na stronach serwisów w Portalu.
3. Część informacji pochodzących z plików cookies zamieszczanych w urządzeniu
końcowym Użytkownika Portalu jest udostępniana podmiotom współpracującym z
Operatorem w zakresie usług reklamowych oferowanych na stronach Portalu. Celem
udostępniania im tych informacji jest prowadzenie statystyki wyświetleń reklam oraz
kliknięć w reklamę w celu umożliwienia monitorowania skuteczności reklam.
VI.

Korespondencja

Możesz się z nami skontaktować poprzez:
- drogę tradycyjną - listownie na adres: u. Strzygłowskiej 81, 04-872 Warszawa
- e-mail – marketing@svantek.com.pl.

