POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polish National Sales Awards Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul.
Bielska 29/2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323237, o nadanym numerze NIP:
5213522699 REGON: 14172803400000, wysokość kapitału zakładowego : 50.000,00 zł (dalej „PNSA”) właściciel
serwisu pod domeną www.pnsa.pl (dalej „Serwis”) szanuje wszelkie dane przekazane zarówno czynie jak i
biernie przez użytkowników Serwisu.
Niniejszy dokument zawiera informacje, które mają wskazać Użytkownikom Serwisu zakres i sposób
gromadzenia danych w związku z działalnością Serwisu, sposób przechowywania, zabezpieczania i
wykorzystania danych.
W przypadku braku akceptacji przedstawionej polityki prywatności Użytkownik nie powinien odwiedzać Serwisu,
ani przekazywać PNSA za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek danych na swój temat .
I.

Rodzaj gromadzonych danych:

Co do zasady dostęp do Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet.
PNSA nie gromadzi w związku z funkcjonowaniem Serwisu danych osobowych Użytkowników Serwisu, chyba,
że wystąpi jedna z sytuacji opisanych poniżej , a Użytkownik samodzielnie i dobrowolnie poda dane osobowe.
PNSA gromadzi dane osobowe osób, które dobrowolnie dokonały rejestracji w Serwisie w związku ze
zgłoszeniem swej kandydatury do uczestnictwa w konkursie organizowanym przez PNSA pod nazwą Konkurs
PNSA 2015 (dalej „Konkurs”). Rejestracji w Serwisie dokonuje się w sposób wskazany w Regulaminie Konkursu.
Ponadto PNSA umożliwia użytkownikom Serwisu zamówienie usługi otrzymywania aktualnych informacji
związanych z Konkursem oraz działalnością PNSA w ramach oferowanej w Serwisie usługi „Newsletter”.
Zamówienie usługi „Newsletter” jest dobrowolne. W celu świadczenia usługi „Newsletter” PNSA pozyskuje od
osób zainteresowanych przedmiotową usługą nazwy adresów poczty elektronicznej.
PNSA gromadzi również dane osobowe Użytkowników Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik kontaktując się z
PNSA za pośrednictwem udostępnionej w Serwisie zakładki „kontakt” poda dobrowolnie swoje dane osobowe.
Podczas wizyty Użytkowników w Serwisie automatycznie (w sposób bierny) zbierane są dane techniczne, które
standardowo zbierane są w związku z korzystaniem przez Użytkownika z sieci Internet. Dane te dotyczą danej
wizyty Użytkownika w Serwisie (adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, etc.)

II. Pliki cookies:
1.

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.

2.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji
korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie
Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych
potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej
podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
4. 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.
5. Dodatkowo w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w
ramach Serwisu;
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych Serwisu;
d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
6. 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).
7. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być
również przez współpracujących z administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub
w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
III. Sposób wykorzystywania pozyskanych danych
Zakres i cel wykorzystania informacji zbieranych automatycznie (zawartych w plikach cookies) prezentuje punkt
II.5 polityki prywatności.
Dane udostępnione przez Użytkownika w procesie rejestracji w Serwisie będą wykorzystywane do umożliwienia
zalogowania się w Serwisie.
W przypadku udzielenia przez Użytkownika Serwisu zgody na otrzymywanie newslettera , adres e-mail podany
przez Użytkownika wykorzystywany będzie zgodnie z celem udostępnienia.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w Serwisie, zbierania danych
demograficznych o Użytkownikach Serwisu, lub do personalizacji zawartości Serwisu.
Dane podane przez Użytkownika w związku z nawiązaniem przez Użytkownika kontaktu za pomocą zakładki
„kontakt” są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi, w szczególności na zapytanie
Użytkownika.
Zgromadzone informacje mogą być także wykorzystane do ich udostępnienia uprawnionym organom, w
szczególności organom wymiaru sprawiedliwości, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia popełnienia przez
Użytkownika przestępstwa w Serwisie, a także na wniosek uprawnionych organów zgodnie z obowiązującym
stanem prawnym.
IV. Przekazywanie danych
PNSA nie przekazuje zgromadzonych danych żadnym osobom trzecim, z wyłączeniem przypadku gdy takie
przekazanie jest konieczne ze względu na uregulowania prawne ( na wniosek uprawnionych organów
państwowych) oraz w przypadku gdy osoba trzecia na zlecenie PNSA realizuje usługę obsługi Serwisu oraz/lub
obsługę Konkursu. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym zakres udostępnionych danych jest
ograniczony do danych koniecznych celem wykonania usługi.
V. Zmiany/usunięcie danych
Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak
również prawo do rezygnacji z przynależności do listy mailingowej oraz usunięcia swego konta w Serwisie.
VI. Linki
Serwis może zawierać linki do innych podstron ale fakt zamieszczenia linku nie oznacza , że PNSA ma
jakikolwiek wpływ na funkcjonowanie czy zawartość serwisu linkowanego. Przeciwnie – takie serwisy działają
niezależnie od PNSA, PNSA nie sprawuje kontroli nad przedmiotowymi serwisami, które rządzą się własnymi
zasadami funkcjonowania i ochrony danych. Użytkownik winien mieć świadomość odrębności tych serwisów od
Serwisu pod domeną www.pnsa.pl i każdorazowo zweryfikować we własnym zakresie politykę odwiedzanej za
pośrednictwem linka witryny internetowej.
VII. Zmiany Polityki Prywatności
PNSA może zmienić niniejszą politykę w szczególności celem jej uaktualnienia w przypadku zmian w praktykach
PNSA co do sposobu gromadzenia danych w Serwisie, zabezpieczenia i wykorzystywania gromadzonych
danych. Każdorazowo z chwilą opublikowania nowej Polityki Prywatności staje się ona wiążąca w miejsce polityki

dotychczasowej i zastosowanie znajduje do wszelkich danych gromadzonych w związku z aktywnością
Użytkownika w Serwisie.
VIII. Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do stosowanej polityki prywatności prosimy o kontakt za
pośrednictwem zakładki „kontakt” w Serwisie lub drogą pocztową pod adres PNSA, wskazany we wstępie
niniejszej Polityki Prywatności.
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