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POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW „COOKIES”
Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” strony internetowej www.elektrocarb.pl,
zwanej dalej „Stroną”. Strona jest zarządzana przez:
ELEKTROCARB Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (41-100)
przy ul. Składowej 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000310357, NIP: 6431732254, oraz REGON: 241034937, zwany dalej „Usługodawcą”. Z Usługodawcą można się
skontaktować pod numerem telefonu: 32 229 18 14 oraz przy użyciu adresu e-mail: biuro@elektrocarb.pl lub
info@elektrocarb.pl.
1. Wstęp
W części opisującej politykę prywatności, informujemy o warunkach zbierania, przetwarzania, wykorzystywania i
ochrony danych osobowych Użytkowników Strony, zwanych dalej „Użytkownikami”. Za dane osobowe uważa się
wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą
do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności
przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej
cechy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu skorzystania z oznaczonych
funkcjonalności, tj. do wypełnienia formularza kontaktowego lub złożenia zapytania na stronie internetowej.
Niepodanie tych danych, może uniemożliwić skorzystanie z tych funkcjonalności. Technologią która wiąże się z
przetwarzaniem danych jest obsługa pamięci przeglądarki.
W zakresie polityki plików cookies, informujemy o warunkach przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu
do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnych urządzeniach użytkowników końcowych. Za
użytkownika końcowego uznaje się osobę fizyczną lub podmiot, korzystający z publicznie dostępnej usługi
telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi, dla zaspokojenia własnych potrzeb.
2. Deklaracja
Realizując nadrzędny cel jakim jest poszanowanie prywatności, staramy się dochować wszelkiej należytej
staranności. Aby sprostać temu założeniu, realizujemy normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa. Są to w szczególności: RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych

osobowych, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawa z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo telekomunikacyjne. W szczególności, czynimy należyte starania, aby dane osobowe były:
•

przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,

•

zbierane dla zgodnych z prawem celów, o których informujemy w trakcie zbierania tych danych,

•

nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z celami podanymi w obowiązku informacyjnym,

•

prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

•

merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

•

odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz
bezprawnym wykorzystaniem,

•

przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to
niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, o którym informujemy przed zebraniem danych osobowych
lub w czasie trwania tego procesu.

Dane przetwarzane przez Usługodawcę są przechowywane na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych
serwerach, na podstawie umów zawartych przez Usługodawcę. Umowy te uwzględniają właściwy poziom
zabezpieczenia danych.
3. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Strony jest Usługodawca.
4. Podstawa i czas przetwarzania danych osobowych
Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Gdy informujemy o:
•

art.6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody,

•

art.6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do
wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,

•

art.6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku
prawnego,

•

art.6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie
uzasadnionych interesów, o których zawsze informujemy.

Możemy również przetwarzać dane osobowe na podstawie innych przepisów szczegółowych, takich jak Ustawa o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Czas przetwarzania danych osobowych jest zależny od podstawy i celu ich przetwarzania tych danych.
Informujemy o nim zawsze przed zebraniem danych osobowych lub w trakcie tego procesu.
Dane osobowe przetwarzane w związku z działaniami marketingowymi, będą przetwarzane do czasu otrzymania
sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.
•

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie tych danych, będą przetwarzane do
czasu jej cofnięcia.

•

Dane osobowe przetwarzane przy użyciu plików cookies i podobnych technologii, będą przetwarzane do
czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia.

5. Zakresy i cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników przetwarzamy w usystematyzowanych zbiorach, które definiujemy przez cel ich
przetwarzania. Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnym dla realizacji ustalonego celu. Poniższy wykaz
obejmuje zbiory, zakresy a także cele przetwarzania danych. O celach przetwarzania danych osobowych
informujemy zawsze przed zebraniem tych danych lub w chwili ich zbierania.
Nazwa zbioru
Zbiór danych osobowych
Użytkowników Strony.
Zbiór danych osób
korespondujących z
Usługodawcą.

Zakres przetwarzanych
•
•
•
•
•
•

danych
imię i nazwisko
adres e-mail
nr IP
imię i nazwisko
adres e-mail
numer telefonu

Cel przetwarzania
Umożliwienie korzystania z
funkcjonalności Strony.
Udzielanie informacji
handlowych, organizacyjnych
lub technicznych Użytkownikom
przez Usługodawcę.

6. Ujawnianie danych osobowych
Powierzamy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu innemu podmiotowi - hostingodawcy z którym
współpracujemy w celu należytego świadczenia usług.

Powierzenie danych osobowych następuje zawsze na podstawie umowy powierzenia danych albo innego
instrumentu prawnego, zapewniającego odpowiedni stopień bezpieczeństwa przetwarzania powierzonych danych
osobowych.
Aktualny wykaz podmiotów którym powierzamy przetwarzanie danych, jest stale dostępny. W celu uzyskania
dostępu do niego, wystarczy zwrócić się do nas z takim żądaniem. Można to uczynić, np. poprzez wysłanie
wiadomości e-mail. Podstawę prawną powierzenia danych osobowych stanowi art. 28 RODO.
Nie ujawniamy zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane
przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu
lub sądu.
7. Dzienniki serwerowe
To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Strony, automatycznie zapisujące żądania stron, które są wysyłane gdy
Użytkownicy korzystają ze Strony. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez Użytkownika,
adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który
może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Użytkownika.
Dane gromadzone w dziennikach systemowych są przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania
Stroną. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w
niniejszym dokumencie.

8. Pamięć podręczna
Świadcząc usługi na rzecz Użytkowników, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej
przeglądarki, aplikacji lub urządzenia Użytkownika. Korzystanie to polega na przechowywaniu danych w pamięci
przeglądarki, zainstalowanej w urządzeniu Użytkownika. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie
danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi sesjami Użytkownika. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest
przyspieszenie korzystania ze Strony, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie
pobierane ze Strony, obciążając tym samym łącze internetowe Użytkownika.
9. Pliki cookies
W trakcie świadczenia usług na rzecz Użytkowników, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i
zapisywania informacji, takie jak pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg
znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie)
używanym przez Użytkownika podczas odwiedzania przez niego Strony. Informacje te przesyłane są do schowka
używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies
zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Strony. Najczęściej zawierają one nazwę strony
internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
10. Podstawa przetwarzania plików cookies
Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies następuje poprzez użycie przycisku zawierającego
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego
warunkami.
Są to pliki niezbędne które umożliwiają prawidłowe działanie Strony oraz funkcjonalności, z których Użytkownik
chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie ze
Strony jest niemożliwe.
Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:
•

pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Użytkownika,

•

pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Użytkownika.

11. Zarządzanie plikami cookies i innymi informacjami
Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na
urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia
zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z
danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od
używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej
przeglądarki internetowej.
Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich
stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności Strony.

