Prywatność danych

1. Przegląd ochrony danych
Informacje ogólne
Poniżej znajduje się prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, kiedy
odwiedzają Państwo naszą stronę. Dane osobowe to wszelkie dane, z pomocą których można
Państwa osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można
znaleźć w naszej polityce prywatności znajdującej się poniżej.

Zbieranie danych na naszej stronie
Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?
Dane zgromadzone na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony. Dane kontaktowe
operatora znajdują się wymaganych informacjach prawnych na stronie internetowej.
Jak zbieramy Państwa dane?
Niektóre dane są gromadzone, kiedy Państwo nam je przekazują. Mogą to być na przykład
dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.
Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas
odwiedzania strony internetowej. Dane te, to przede wszystkim dane techniczne, takie jak
przeglądarka i system operacyjny, z których Państwo korzystają lub kiedy uzyskują Państwo
dostęp do strony. Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na naszą stronę
internetową.
Do czego używamy Państwa danych?
Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony
internetowej. Inne dane mogą służyć do analizy sposobu korzystania z witryny przez
odwiedzających.
Jakie są Państwa prawa związane z danymi?
Zawsze mają Państwo prawo żądać nieodpłatnie informacji o przechowywanych danych, ich
pochodzeniu, odbiorcach i celu ich gromadzenia. Mają Państwo również prawo żądać
sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych. Można się z nami
skontaktować w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego w informacjach
prawnych, jeśli mają Państwo dalsze pytania dotyczące kwestii prywatności i ochrony danych.
Oczywiście mogą Państwo również złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych.
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Analityka i narzędzia osób trzecich
Podczas odwiedzania naszej strony internetowej mogą być przeprowadzane analizy
statystyczne dotyczące sposobu przeglądania. Dzieje się tak głównie za pomocą plików cookie
i analityki. Analiza przeglądania strony przez Państwa jest zwykle anonimowa,
to
znaczy nie będziemy w stanie zidentyfikować Państwa za pomocą tych danych. Można
sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe
informacje można znaleźć w poniższej polityce prywatności.
Można się sprzeciwić tej analizie. Poniżej przekazujemy Państwu informacje o tym, jak
korzystać z przysługujących w tym zakresie opcji.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe
Ochrona danych
Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych.
Traktujemy Państwa dane osobowe jako poufne, zgodnie z ustawowymi przepisami
o ochronie danych i tą polityką prywatności.
Różne dane osobowe są zbierane również wtedy, kiedy korzystają Państwo z tej strony
internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można Państwa osobiście
zidentyfikować. Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i do czego
je wykorzystujemy. Polityka wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu się to dzieje.
Należy pamiętać, że dane przesyłane za pośrednictwem Internetu (na przykład
za pośrednictwem wiadomości e-mail) mogą być podatne na naruszenia bezpieczeństwa.
Całkowita ochrona Państwa danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja dotycząca podmiotu odpowiedzialnego za tę stronę internetową
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:
Prefere Resins Holding GmbH
Berliner Straße 9
15537 Erkner
Telefon: +49 3362 72-0
Adres e-mail: prefere@prefere.com
Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie
z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (nazwiska, adresy email itp.).
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Wycofanie zgody na przetwarzanie Państwa danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. W
każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy
wysłać nieformalny email z wyrażeniem takiej prośby. Dane przetworzone przed otrzymaniem
Państwa prośby, mogą nadal być przetwarzane zgodnie z prawem.

Prawo do składania skarg do organów regulacyjnych
Jeżeli doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych, osoba, której danych to
naruszenie dotyczy, może wnieść skargę do właściwych organów regulacyjnych. Właściwym
organem regulacyjnym w kwestiach związanych z ustawodawstwem w zakresie ochrony
danych jest Inspektor ds. Ochrony Danych w Niemczech, w państwie, w którym znajduje się
siedziba naszej firmy. Listę Inspektorów ds. Ochrony Danych i ich dane kontaktowe można
znaleźć pod poniższym linkiem:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych
Państwo lub osoba trzecia mają prawo do automatycznego otrzymania danych, które
przetwarzamy w standardowym, nadającym się do odczytu komputerowego formacie, na
podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy. Jeśli potrzebują Państwo
bezpośredniego przeniesienia danych do innego odpowiedzialnego podmiotu, przeniesienie
danych nastąpi wyłącznie w wykonalnym technicznie zakresie.

Szyfrowanie SSL lub TLS
Ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i służy ono do ochrony
transmisji poufnych treści, takich jak zapytania wysyłane do nas jako operatora strony
internetowej. Można rozpoznać zaszyfrowane połączenie w linii adresowej przeglądarki, gdy
nastąpi zmiana z "http: //" na "https: //", a w pasku adresu przeglądarki zostanie wyświetlona
ikona kłódki.
Jeśli aktywowane zostanie szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam Państwo przekazują, nie
mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie, blokowanie, usuwanie
Zgodnie z prawem, mają Państwo prawo do uzyskania w dowolnym momencie bezpłatnych
informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu, odbiorcy i celu,
dla którego zostały one przetworzone. Mają Państwo również prawo do sprostowania,
ograniczenia przetwarzania lub usunięcia tych danych. Mogą się Państwo z nami
skontaktować w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego w naszych
informacjach prawnych, jeśli mają Państwo dalsze pytania na temat danych osobowych.
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Sprzeciw na wiadomości e-mail o treści promocyjnej
Wyraźnie
zabraniamy
wykorzystywania danych
kontaktowych
opublikowanych
w wymaganych informacjach prawnych do przesyłania materiałów promocyjnych
i informacyjnych, o które wyraźnie nie poprosiliśmy. Operator strony zastrzega sobie prawo
do podjęcia określonych działań prawnych, w przypadku otrzymania niezamówionych
materiałów reklamowych, takich jak wiadomości e-mail, które są spamem.

3. Inspektor ochrony danych
Ustawowy inspektor ochrony danych
Mianowaliśmy inspektora ochrony danych w naszej firmie.
Ingo Legler
Data Privacy Auditor [Audytor ds. Ochrony Danych]
DEKRA Assurance Services GmbH
E-Mail: datenschutz@prefere.com

4. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej
Pliki cookie
Niektóre z naszych stron internetowych wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie nie szkodzą
komputerowi i nie zawierają żadnych wirusów. Dzięki plikom cookie nasza strona jest bardziej
przyjazna dla użytkownika, bardziej wydajna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe,
które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.
Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji".
Są one automatycznie usuwane po Państwa wizycie. Inne pliki cookie pozostają w pamięci
Państwa urządzenia, dopóki ich Państwo nie usuną. Te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie
przeglądarki podczas następnej wizyty na stronie.
Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby informowała Państwa o używaniu plików cookie,
dzięki czemu można indywidualnie zdecydować, czy zaakceptować lub odrzucić plik cookie.
Alternatywnie przeglądarka może być skonfigurowana tak, aby automatycznie, pod pewnymi
warunkami, akceptowała pliki cookie lub aby je zawsze odrzucała lub automatycznie usuwała
pliki cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć
funkcjonalność tej strony internetowej.
Pliki cookie, które są niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub do
zapewnienia pewnych funkcji, z których chcą Państwo skorzystać (takich jak koszyk zakupów)
są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma
uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia zoptymalizowanej
usługi bez występowania błędów technicznych. Jeśli przechowywane są również inne pliki
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cookie (takie jak te wykorzystywane do analizy zachowania podczas przeglądania strony
internetowej), w tej polityce prywatności znajdzie się do nich oddzielne odniesienie.

Pliki dzienników serwerów
Podmiot prowadzący stronę internetową automatycznie zbiera i przechowuje informacje,
które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas w „plikach dzienników serwera".
Są to:







Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
Wykorzystywany system operacyjny
URL strony odsyłającej
Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
Czas żądania serwera
Adres IP

Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł.
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który zezwala na przetwarzanie
danych w celu wykonania umowy lub podjęcia wstępnych kroków do zawarcia umowy.

5. Analityka i reklama
Matomo (dawniej Piwik)
Ta strona internetowa korzysta z usługi analityki internetowej oprogramowania Open Source
Matomo. Matomo używa tak zwanych „plików cookie". Są to pliki tekstowe, które są
przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze stron
internetowych. W tym celu informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z
tej strony internetowej są przechowywane na naszym serwerze. Adres IP jest anonimizowany
przed jego zapisaniem.
Pliki cookie Matomo pozostają na Państwa urządzeniu, dopóki nie zostaną usunięte.
Podstawą przechowywania plików cookie Matomo jest art. 6 (1) (f) RODO. Operator strony
internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, aby
zoptymalizować zarówno stronę internetową, jak i reklamę.
Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej nie
będą ujawniane osobom trzecim. Można zapobiec zapisywaniu tych plików cookie, wybierając
odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Pragniemy jednak zaznaczyć, że może to oznaczać,
że nie będą Państwo mogli korzystać z wszystkich funkcjonalności tej strony.
Jeśli nie zgadzają się Państwo na przechowywanie i wykorzystanie własnych danych, można
wyłączyć tę funkcję tutaj. W takim przypadku, rezygnacja z plików cookie zostanie zapisana w
Państwa przeglądarce, by zapobiec przechowywaniu przez Matomo Państwa danych
dotyczących korzystania ze strony. Jeśli usuną Państwo pliki cookie, będzie to oznaczać,
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że plik cookie o rezygnacji również zostanie usunięty. Następnie powinni Państwo ponownie
go aktywować przy ponownej wizycie na naszej stronie, jeśli chcą Państwa, aby Państwa
aktywność nie była śledzona.

6. Wtyczki i narzędzia
Czcionki Google Web Fonts
Strona korzysta z czcionek internetowych udostępnianych przez Google w celu uzyskania
jednolitego przedstawienia czcionek. Po otwarciu strony przeglądarka ładuje wymagane
czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty
i czcionki.
W tym celu przeglądarka musi nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerami Google. W ten
sposób Google ma informacje, że dostęp do naszej strony został uzyskany przez Państwa
adres IP. Stosowanie czcionek Google Web ma na celu ujednolicone i atrakcyjne
przedstawienie naszej strony internetowej. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1)
(f) RODO.
Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, Państwa komputer używa
standardowej czcionki.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć pod adresem
https://developers.google.com/fonts/faq i w polityce prywatności Google pod adresem
https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps
Ta strona korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu programowania
aplikacji API. Obsługuje go Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, Stany Zjednoczone.
Aby korzystać z Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle
przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Operator tej
strony nie ma wpływu na taki transfer danych.
Korzystanie z Google Maps ma na celu uatrakcyjnienie naszej strony internetowej
i ułatwienie zlokalizowania miejsc, które tam wskazaliśmy. Stanowi to uzasadniony interes
zgodnie z art. 6 (1) (f) DSGVO.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w deklaracji
o ochronie danych Google na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
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