OŚWIADCZENIE
O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Cieszymy się z Państwa zainteresowania naszą ofertą internetową.

Ochrona Państwa

danych osobowych jest dla nas bardzo ważną kwestią. W niniejszym oświadczeniu o
ochronie danych osobowych chcielibyśmy Państwa poinformować, jakie dane osobowe są
pobierane

w

trakcie

Państwa

odwiedzin

na

naszej

stronie

internetowej

oraz

w jaki sposób są one przetwarzane lub wykorzystywane.

1. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu ustawy o ochronie danych jest spółka akcyjna
Hilcona AG z siedzibą w FL-9494 Schaan, Bendererstr. 21, w Księstwie Lichtensteinu.
Dalsze dane oraz możliwości kontaktu z nami znajdą Państwo w naszej stopce redakcyjnej.

2. GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I KORZYSTANIE Z DANYCH OSOBOWYCH
Mogą Państwo korzystać z naszych stron internetowych wyłącznie w celach informacyjnych,
bez pobierania i gromadzenia przez nas Państwa danych osobowych.
Państwa przeglądarka internetowa przekazuje nam – ze względów technicznych –
automatycznie następujące informacje, jak np.


datę i godzinę wejścia na nasze strony internetowe,



typ Państwa przeglądarki,



ustawienia przeglądarki,



stosowany system operacyjny,



ostatnio odwiedzana przez Państwa strona,



przesłana ilość danych oraz status dostępu (plik przesłano, pliku nie znaleziono itd.), jak
również,



Państwa adres IP .

Pobieranie, gromadzenie i użycie tych danych następuje w celu umożliwienia korzystania ze
stron internetowych wywoływanych przez Państwa, jak również do celów statystycznych oraz
do ulepszania naszej oferty internetowej.
Analiza danych osobowych powiązanych z adresem

IP nie jest dokonywana.

Dane

osobowe są gromadzone wyłącznie wtedy, gdy samoistnie przekażą je nam Państwo o
sobie. Przekazane tak dane są wykorzystywane wyłącznie do celu, w którym zostały one
przekazane.
Po całkowitym zrealizowaniu celu, dane te są usuwane ze względu na ew. obowiązujące
terminy przechowywania tych danych wynikające z prawa podatkowego i handlowego. Gdy
prześlą nam Państwo informację za pomocą naszego formularza wówczas gromadzimy,
zapisujemy w systemie i przetwarzamy Państwa dane wyłącznie wtedy, gdy jest to
konieczne do realizacji Państwa zapytania lub skorzystania z oferty oraz do korespondencji
z Państwem.
Wszelkie dane są traktowane poufnie zgodnie z wytycznymi wynikającymi z prawa
o ochronie danych osobowych, a także zabezpieczone przez systemy chroniące przed
dostępem osób nieuprawnionych oraz niezwłocznie usuwane, gdy przestaną być potrzebne
do realizacji Państwa sprawy. Państwa dane nie są przekazywane osobom trzecim.

3. STOSOWANIE COOKIES
Cookies są plikami tekstowymi, które w ramach Państwa wizyty na naszej stronie
internetowej są wysyłane przez nasz serwer webowy do Państwa przeglądarki i przez nią
zapisywane oraz przechowywane na Państwa komputerze w celu realizacji późniejszego
wywołania naszej strony. Pliki cookies stosujemy w ramach narzędzia Google Analytics
służącego do analizy statystyk serwisów WWW .
Ponadto przy wywoływaniu pojedynczych stron naszej oferty internetowej stosowane są ew.
tak zwane tymczasowe cookies (session cookies) w celu ułatwienia nawigacji.

Session

cookies są zapisywane wyłącznie na czas korzystania przez Państwa z naszych stron
internetowych, a następnie usuwane, gdy Państwo zakończą sesję swojej przeglądarki.

Czy pliki cookies mogą być zapisywane na Państwa komputerze i pobierane, mogą Państwo
sami określić poprzez odpowiednie ustawienia na Państwa przeglądarce.
Mogą Państwo np. wyłączyć zapisywanie plików cookies, ograniczyć do określonych stron
internetowych lub skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby informowała Państwa
automatycznie, gdy plik cookies ma zostać zapisany na Państwa komputerze i prosiła w tym
celu o informację zwrotną, odnośnie zgody na ten zapis. Dla pełnej funkcjonalności naszej
witryny internetowej jest jednakże konieczne ze względów technicznych zezwolenie na zapis
plików cookies.

4. WYKORZYSTANIE GOOGLE ANALYTICS
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy narzędzie Google Analytics, do analizy
statystyk serwisów WWW, udostępnione przez Google Inc. („Google“).
Google Analytics stosuje tzw. „cookies” tj. pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa
komputerze i które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z naszej strony
internetowej. Informacje wygenerowane przez cookies dot. korzystania przez Państwa z tej
strony internetowej są z reguły wysyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane.
Na naszych stronach internetowych aktywowaliśmy anonimizację IP. Państwa adres IP
zostaje wcześniej skrócony przez Google w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej
lub

w

innym

państwie,

które

podpisało

porozumienie

o

Europejskim

Obszarze

Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach przekazywany jest pełny adres IP do
serwera Google w USA i tam skracany.
Z polecenia operatora tej strony internetowej, firma Google będzie korzystać z tych informacji
w celu zanalizowania procesu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej i
sporządzenia raportów o aktywności stron internetowej, by móc realizować dalsze usługi
związane z korzystaniem z tej strony oraz z internetu – na rzecz operatora strony
internetowej.
Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach stosowania narzędzia Google
Analytics nie jest łączony przez Google razem z innymi danymi i nie jest przetwarzany.
Mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookies dokonując odpowiedniego

ustawienia oprogramowania Państwa przeglądarki; informujemy jednak, że w tym przypadku
nie będą Państwo ewentualnie mogli korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej
strony internetowej.
Bliższe informacje dot. warunków korzystania i ochrony danych znajdą Państwo pod linkiem:
https://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/ .

6. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Stosujemy ponadto środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony wpływających lub
zgromadzonych danych osobowych, zwłaszcza przed ich przypadkową lub umyślną
manipulacją, utratą, zniszczeniem lub przed atakiem nieuprawnionych osób.
Nasze środki bezpieczeństwa są odpowiednio do rozwoju technologicznego sukcesywnie
usprawniane.

