
Polityka prywatności

I. Wstęp

Niniejsza  Polityka  prywatności  opisuje  charakter,  zakres  i  cel  gromadzenia  i
wykorzystania  przez nas (tj.  MDM NT Sp.  z  o.  o.,  ul.  Bestwińska 143,  43-346
Bielsko-Biała  -  dalej  również  jako:  Spółka)  Twoich  danych  w  związku  z
odwiedzaniem naszej strony internetowej.

Na  naszą  stronę  internetową  można  wchodzić  bez  podawania  swoich  danych
osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje
automatycznie jedynie tzw. logi serwera, Twój adres IP, datę i godzinę wywołania,
ilość  przesyłanych  danych  i  składającego  zapytanie  dostawcę  usług
internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony. Dane te są
analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony.

II. Cookies

Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową, stosujemy na naszych stronach tzw.
pliki  Cookies.  Służy  to  ochronie  naszego  prawnie  uzasadnionego  interesu,
polegającego na optymalnej prezentacji  naszej firmy. Dane zawarte w Cookies
nie  pozwalają  na  bezpośrednią  identyfikację  osoby  fizycznej.  Pozwalają
zidentyfikować jedynie urządzenie, z którego korzystasz.

Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na
Twoim urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas Cookies są usuwane
po  zakończeniu  sesji  przeglądarki  internetowej,  tzn.  po  jej  zamknięciu  (tzw.
Cookies sesyjne). Inne Cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym
i  umożliwiają  nam rozpoznanie  Twojej  przeglądarki  przy  kolejnym wejściu  na
stronę (trwałe Cookies). 

Jeżeli nie chcesz, aby jakiekolwiek Cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu,
możesz to zmienić w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej. Możesz też
usunąć w całości dane zapisane w postaci Cookies.

Czas przechowywania podany jest w ustawieniach Cookies Twojej przeglądarki
internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać
informację o stosowaniu Cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji
lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Więcej informacji na
temat  zarządzania  ustawieniami  Cookies  przez  poszczególne  przeglądarki
znajdziesz  pod następującymi linkami:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-
internet-explorer-delete-manage-cookies 
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek 
Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies 

https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


III. Google Analytics 

Nasza  strona  internetowa  używa  Google  Analytics  -  narzędzia  do  analityki
internetowej  firmy  Google  Inc.  (www.google.com).  Sluży  to  ochronie  naszego
prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej
firmy. Google Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania
przez  Ciebie  ze  strony  internetowej  jak  na  przykład  poprzez  pliki  Cookies.
Automatycznie  zgromadzone  informacje  dotyczące  korzystania  przez  Ciebie  z
niniejszej  strony internetowej  są przekazywane z reguły do serwera Google w
Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. 

Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google
Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Możesz  zapobiec  rejestrowaniu  zgromadzonych  przez  pliki  Cookies  danych
dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej (w tym  adresu
IP)  przez  Google,  jak  również  przetwarzaniu  tych  danych  przez  Google,  jeśli
pobiorzesz i zainstalujesz  wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem:
//tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

IV. Remarketing

Z pomocą  Google  Adwords  promujemy naszą  stronę  internetową w wynikach
wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu przy okazji odwiedzin
naszej  strony  internetowej  automatycznie  pozostawiany  jest  w  urządzeniu
każdego  odwiedzającego  tzw.  plik  Remarketing  Cookie  firmy  Google,  który  z
pomocą pseudonimowego identyfikatora  (ID) oraz  na podstawie odwiedzanych
przez  Ciebie  stron  umożliwia  wyświetlanie  reklam  opartych  na
zainteresowaniach. Służy to ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
polegającego na optymalnym działaniu naszej strony internetowej na rynku.

Dalsze  przetwarzanie  danych  ma  miejsce  tylko  wtedy,  gdy  wyraziłeś  zgodę
wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem
oraz  wykorzystanie  informacji  z  Twojego  konta  Google  do  personalizowania
reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku
będziesz zalogowany podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie
Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu
stworzenia  i  zdefiniowania  list  grup  docelowych  dla  celów  remarketingu  na
różnych  urządzeniach.  Usługa  Google  AdWords  Remarketing  stanowi  ofertę
Google LLC (www.google.pl). 

V. Formularz kontaktowy

Spółka w ramach strony internetowej wykorzystuje tzw. formularz kontaktowy –
umożliwiający skontaktowanie się ze Spółką za jego pośrednictwem.  Wypełnienie
formularza  kontaktowego  wymaga  podania  danych  osobowych,  które  są



używane  przez  Spółkę  do  kontaktu  z  osobą  przesyłającą  formularz  w  celu
odpowiedzi na zapytanie lub prośbę.
Klauzula  informacyjna  odnośnie  przetawrzania  Twoich  danych  osobowych  w
ramach  formulara  kontaktowego  jest  dostępna  w  sekcji  naszej  strony
internetowej gdzie znajduje się formularz służący do kontaktu.


