Polityka cookies
Polityka plików cookies (EU) 01 lutego, 2022
To oświadczenie dotyczące plików cookie było ostatnio aktualizowane w Lutym 2022 roku i dotyczy
obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
1. Wprowadzenie
Nasza strona internetowa (dalej: „strona internetowa”) używa plików cookie i innych powiązanych
technologii (dla wygody wszystkie technologie są określane jako „pliki cookie”).
W poniższym dokumencie informujemy o korzystaniu z plików cookie na naszej stronie internetowej.
Polityka cookies jest integralną częścią polityki prywatności, którą można znaleźć pod adresem:
privacypolicy.eiforms.eu
2. Czym są cookies?
Pliki cookie to niewielkie elementy tekstu wykorzystywany do zapisywania informacji w przeglądarkach
internetowych. Pliki cookie wykorzystuje się w komputerach, telefonach i innych urządzeniach, by
zapisywać i otrzymywać dane identyfikacyjne, informatyczne oraz preferencje użytkowników serwisu.
3. Czym są skrypty?
Skrypt to fragment kodu programu, który służy do prawidłowego i interaktywnego działania naszej
witryny. Kod ten może być realizowany na naszym serwerze lub na Państwa urządzeniu.
4. Pliki cookies
4.1 Ciasteczka techniczne (niezbędne)
Pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie witryny. Umieszczając niezbędne pliki cookie,
umożliwiamy odwiedzanie naszej strony internetowej oraz zapewniamy użytkownikom optymalne
warunki korzystania z serwisu. Pliki te nie przechowują żadnych informacji które mogłyby stanowić
dane osobowe użytkownika, a także nie są wykorzystywane do ustalenia tożsamości użytkownika.
Możemy umieścić te pliki cookie bez Twojej zgody. Są to pliki niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania strony internetowej. Użytkownik może je jednak w każdej chwili usunąć ze swojej
przeglądarki. Użytkownik może także w każdej chwili wyłączyć zapisywanie plików cookie w
ustawieniach przeglądarki. W takich przypadkach, korzystanie ze serwisu może być jednak
utrudnione, ze względu na brak dostępu do pewnych treści lub wyłączenie niektórych funkcji serwisu,
a w skrajnych przypadkach prawidłowe wyświetlanie serwisu może być całkowicie zablokowane.
5. Zgoda
Gdy odwiedzasz naszą stronę po raz pierwszy, wyświetlimy Ci baner z wyjaśnieniem dotyczącym
plików cookie. Możesz wyłączyć korzystanie z plików cookie za pośrednictwem przeglądarki, ale
pamiętaj, że nasza witryna może już nie działać poprawnie.
6. Twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych
Użytkownikowi na gruncie RODO przysługują następujące prawa:
•

Prawo dostępu do treści danych osobowych- zgodnie z artykuł 15 RODO

•

Prawo do żądania sprostowania danych osobowych – zgodnie z artykułem 16 RODO

•

Prawo do usunięcia danych – zgodnie z artykułem 17 RODO

•

Prawo do ograniczenia przetwarzania - zgodnie z artykułem 18 RODO

•

Prawo do przenoszenia danych - zgodnie z artykułem 20 RODO

•

Prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych- zgodnie z artykułem 21 RODO

•
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
tj. Prezesa UODO
7. Włączanie/ wyłączanie i usuwanie plików cookie
Możesz użyć przeglądarki internetowej do automatycznego lub ręcznego usuwania plików cookie.
Możesz również określić, które pliki cookie mają nie być zapisywane na Twoim urządzeniu. Inną opcją
jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej, tak aby otrzymywać komunikat za każdym razem, gdy
plik cookie zostanie umieszczony. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opcji, zapoznaj się z
instrukcjami w sekcji pomocy przeglądarki.
Sposób wyłączenia obsługi plików cookies zależy od przeglądarki, z której Użytkownik korzysta.
Poniżej wskazany został sposób, w jaki Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookies w
przeglądarce Google Chrome, Firefox, Safari, Opera oraz Internet Explorer.

Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&ref_topic=3421433

Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce Safari
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce Opera
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce Internet Explorer
https://support.microsoft.com/pl-pl/office/w%C5%82%C4%85czanie-plik%C3%B3w-cookie-6b018d221d24-43d9-8543-3d35ddb2cb52

8. Dane kontaktowe
W przypadku pytań i / lub komentarzy dotyczących naszej polityki plików cookie prosimy kierować pod
adres Przedstawiciela umieszczony w Polityce Prywatności

