Polityka prywatności stron internetowych
Neptis S.A.
1. Stosowanie plików cookies i innych technologii
Na naszych stronach stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) oraz inne pokrewne technologie,
które mają na celu:
•

wykrywanie botów i nadużyć w usługach,

•

poznanie Twoich preferencji zakupowych na podstawie Twoich zachowań w serwisie,

•

ulepszanie świadczonych usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i
statystycznych,

•

remarketing.

Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Jeżeli
nie zmienisz domyślnych ustawień, będą one zapisywane w pamięci urządzenia.

2. Z jakich typów plików cookies korzystamy?
Na naszych stronach wykorzystujemy różne typy plików cookies, w szczególności są to pliki:
•

techniczne: zapewniają prawidłowe działanie podstawowych funkcji serwisu,

•

reklamowe: korzystamy z nich podczas kampanii remarketingowych oraz w celach
personalizacji przekazów reklamowych. Dzięki nim możemy przekazać naszym
użytkownikom tylko te informację którymi aktualnie są zainteresowani,

•

funkcjonalne: wykorzystujemy je w celach analitycznych i statystycznych.

Pamiętaj, że jeżeli chcesz zmienić zakres wykorzystywania plików cookies wystarczy, że
odpowiednio skonfigurujesz swoją przeglądarkę.

3. Komu przekazujemy dane z plików cookies?
Na naszych serwisach korzystamy z rożnych narzędzi dostarczanych przez firmy zewnętrzne. Aby
stale podnosić jakość świadczonych przez nas usług udostępniliśmy część danych w celach
analitycznych, statystycznych i marketingowych do narzędzi dostarczanych przez Google i
Facebook.
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4. Jak zarządzać plikami cookies oraz innymi technologiami
użytymi na naszych stronach?
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zarządzania plikami cookies wystarczy odwiedzić
stronę wszystkoociasteczkach.pl lub sekcje pomocy w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że jeżeli
ograniczysz dostęp do niektórych typów plików cookies nasze serwisy mogą przestać działać
prawidłowo.
Jeżeli chcesz nam uniemożliwić zbieranie Twoich danych w celach analitycznych, wystarczy, że
odwiedzisz stronę tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalujesz stosowne rozszerzenie do
swojej przeglądarki. Więcej o rezygnacji i prawidłowym instalowaniu dodatku znajdziesz tutaj.
Aby zrezygnować z udziału w behawioralnym targetowaniu reklam odwiedź stronę
youronlinechoices.com. Dowiesz się z niej więcej na ten temat.

5. Jakie uprawnienia Tobie przysługują?
Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu
bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich
przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, masz prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

6. Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, masz prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Czy Twoje dane trafiają poza Europejski obszar
gospodarczy?
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google i
Facebook w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule
umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
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8. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-650),
Piątkowska 161.

9. Jak się z nami skontaktować aby uzyskać więcej
informacji o przetwarzaniu danych osobowych?
Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

•

adres e-mail: odo@neptis.pl,

•

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Neptis SA, ul. Piątkowska 161, 60-650 Poznań.
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