Polityka prywatności i plików cookies

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności PB Arkop Sp. z o.o. Sp. k.
Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji
pochodzących od klientów i użytkowników serwisów internetowych.
Polityka prywatności dotyczy wszelkiego rodzaju informacji prywatnych i danych
osobowych zebranych za pośrednictwem stron internetowych w celach, dla których
są one zbierane i przetwarzane.
1. Administratorem danych osobowych jest PB Arkop Sp. z o.o. Sp. K.,
ul. Jerzmanowska 18, 54-530 Wrocław. Inspektorem ochrony danych jest
dostępny pod adresem e-mail: ado@arkop.com.pl
2. Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników naszego
serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z czym
dokładamy wszelkich starań, abyście mogli czuć się bezpiecznie
przeglądając nasze strony internetowe.
3. Administrator dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane
osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane
i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód)
oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem. Administrator
przestrzega zasad wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w
szczególności: ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1030 z
późn. zm.), a także ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.).
4. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych (na podstawie art. 6
ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) oraz
na podstawie wyrażonej zgody przez czas niezbędny do realizacji celu,
jakim jest korzystanie z Serwisu oraz nie dłużej niż do czasu cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowychprzypadku danych
przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody. Podanie danych ma
charakter dobrowolny jednak ich brak uniemożliwia realizację celu ich
udzielenia.
5. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
prawo ich poprawiania i sprostowania oraz- w zakresie wynikającym z

przepisów- ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do właściwego
organu nadzorczego. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym
momencie. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu. Administrator nie udostępnia danych ani nie
przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych
osób korzystających z serwisu działającego pod adresem:
www.arkop.com.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
7. Serwis gromadzi informacje podane dobrowolnie przez osoby
korzystające z serwisu. Serwis może zapisać informacje dotyczące
parametrów połączenia, takich jak adres IP, oznaczenie czasu oraz
zapisywać w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. ciasteczka).
8. Dane osobowe osób korzystających z Serwisu przetwarzane są zgodnie
z Ustawą i Rozporządzeniem RODO, w szczególności w celu prowadzenia
Serwisu, sprawnego funkcjonowania Serwisu i dostosowania go do
potrzeb osób korzystających z Serwisu.
9. Dane osobowe osób korzystających z Serwisu nie są udostępnienie innym
podmiotom bez ich zgody, z wyjątkiem przypadków, gdy udostępnienie
tych informacji ma nastąpić w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
10. Dane osobowe osób korzystających z Serwisu są przechowywane przez
okres nie dłuższy niż jest to konieczne dla prawidłowego korzystania z
Serwisu. Po tym okresie dane to zostaną z Serwisu usunięte.
11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie stosownego
oświadczenia na adres mailowy: arkop@arkop.com.pl.
12. Osoba korzystająca z Serwisu winna przedsięwziąć środki ostrożności w
celu nie ujawnienia swoich danych osobowych osobom trzecim podczas
korzystania z Serwisu i przy jego opuszczaniu.
13. Serwis korzysta z plików typu cookie (tzw. ciasteczka), w celach
statystycznych, a także w celu dostosowania Serwisu do indywidualnych
preferencji Klientów oraz osób korzystających z Serwisu, w tym do
ulepszenia funkcjonowania Serwisu. Służy to ochronie prawnie
uzasadnionego
interesu
Administratora
polegającego
na
spersonalizowaniu prezentacji oferty usług świadczonych przez
Administratora.
14. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze

stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.
15. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies
„sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików
cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
16. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies
poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do
informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych
urządzeniach końcowych. Udzielenie powyższej zgody następuje poprzez
użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego
warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie. Pliki cookies
przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.).
17. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron
internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza
przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących plików cookies. 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 w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania
plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronach internetowych Serwisu.

