POLITYKA PRYWATNOŚCI
STRONA INTERNETOWA FIRMY ATFIDE SP. Z O.O.
§1
Zasady przetwarzania danych osobowych
Mając na uwadze poszanowanie prawa do prywatności oraz w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych
użytkowników naszego serwisu internetowego https://atfide.pl/ (dalej „Użytkownik”) zgodnie z obowiązującym prawem,
informujemy że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Zarządu firmy ATFIDE Sp. z o.o. z siedzibą w: 38-400 Krosno, ul.
Tysiąclecia 14 pok. 14B, tel. +48 793 916 434 , e-mail: biuro@atfide.pl
2. Dane osobowe Użytkowania będą lub mogą być przetwarzane w związku z jego odwiedzinami naszego serwisu www pod domeną
atfide.pl (dalej „Serwis), oraz ewentualnymi interakcjami z wykorzystaniem obecnych lub przyszłych zaimplementowanych
funkcjonalności w Serwisie takich jak formularz kontaktowy itp. Z chwilą korzystania z funkcjonalności Użytkownik wyraża tym
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO.
Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez strony trzecie, związanych z użytkowaniem Serwisu, a w szczególności w celu zapobiegania bezprawnym
nadużyciom, oszustwom czy wyłudzeniem (np. ataki hakerskie itp.) i ochrony roszczeń na podstawie art 6 ust.1 lit. f.
W przypadku udzielenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych Administratora (np.
wysyłanie newslettera) podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a.
3. Odbiorcami danych osobowych będą lub mogą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów, a w
szczególności upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty którym należy udostępnić dane w celu wykonania obowiązku
prawnego, a także podmioty którym dane zostaną powierzone do realizacji celów przetwarzania oraz podmioty na podstawie
wyrażonej zgody.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie
udzielonej zgody, to ich dalsze przechowywanie zakończy się od czasu pisemnego cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące
wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym
przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
6. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisu prawa, prawo do
przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, prawo skargi
do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§2
Zasady bezpieczeństwa
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych. Serwis internetowy jest
chroniony certyfikatem SSL. Dane przesyłane drogą elektroniczną są zaszyfrowane.
Informacje o Cookies
1. Definicje

•

Serwis - oznacza stronę internetową Administratora działającą w domenie https://atfide.pl/

www.atfide.pl

•

Użytkownik - oznacza osobę, która odwiedza Serwis i/lub korzysta
funkcjonalności w Serwisie

•

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na
urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

•

Cookies Administratora - oznacza Cookies własne zamieszczane przez Administratora, związane z zapewnieniem
funkcjonalności interakcji drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

•

Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies mogące być zamieszczane przez strony partnerów Administratora, oraz strony
zewnętrzne za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

•

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron
internetowych Serwisu.

z obecnych / przyszłych zaimplementowanych

3. Administrator wykorzystuje lub może wykorzystywać Cookies własne w celu optymalizacji korzystania z Serwisu oraz
zwiększenia wydajności Serwisu, a w szczególności do:
•
•
•

poprawnej konfiguracji serwisu
ewentualnego uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć,
w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości.

4. Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu, umożliwienia interakcji Użytkownikom za pomocą
serwisów społecznościowych, analiz i statystyk oglądalności i korzystania z Serwisu (narzędzia typu Google Analytics)
5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich
przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może
dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której
używa.
7. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

www.atfide.pl

