I.

Polityka prywatności strony internetowej www.nowazatoka.com.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyﬁkowanej lub możliwej do zidentyﬁkowania osoby ﬁzycznej.
1.
Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane w na stronie
www.nowazatoka.com są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych
(RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.
Administratorem danych osobowych jest: Art Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Chwarznieńska 204, 81-577 Gdynia (dalej: „ART INVEST”).
3.
Wypełnienie formularzy rejestracyjnych nie jest obowiązkowe, co oznacza, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej
Użytkownika jest niezbędne do otrzymywania informacji dot. działalności Nowej Zatoki, w tym
skorzystania z usługi Newsle�er. W tym celu Użytkownik wyraża zgodę dotyczącą przetwarzania
danych osobowych na potrzeby skorzystania z określonych usług, co oznacza, że podstawą
prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Przekazane dane są chronione przed
dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez ART INVEST wyłącznie do kontaktów z
Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.
4.
Dane, które podaje lub pozostawia użytkownik podczas zapisywania się na świadczone
przez Administratora usługi i produkty oraz w trakcie korzystania z usług i produktów. Są to
przede wszystkim dane niezbędne do udostępnienia możliwości korzystania z usług i produktów
Administratora. Zbierane i przetwarzane są takie dane, jak: adres e-mail, imię, nazwisko, numer
telefonu. Należy pamiętać, że w ramach poruszania się po usługach Administratora pozostawiane są także dane w tzw. plikach cookies. Dodatkowo na Portalu zbieramy także informacje
zawarte logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych
związanych z administracją naszymi serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograﬁcznych dotyczących odwiedzających Stronę
internetową.
5.

Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez
ART INVEST za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem
należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. ART INVEST może
wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi
Użytkowników oraz dla celów komunikacji z Użytkownikami.

6.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia
Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

A.

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

B.

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

C.

prawo do usunięcia danych,

D.

ograniczenia przetwarzania danych,

E.

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

F.

prawo do przenoszenia danych,

G.
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl,
H.

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W celu skorzystania z możliwości realizacji uprawnień dotyczących przetwarzania
danych osobowych każda osoba, której dane przetwarzane są w ramach świadczenia
usług na Stronie internetowej, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem
danych osobowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem Art Invest Sp. z
o.o.
Sp.
K.,
Al.
Mamuszki
14,
81-718 Sopot, z dopiskiem „do Administratora danych osobowych”.
ART INVEST przekazuje zgromadzone dane osobowych Użytkowników osobom trzecim
takim jak np. podmioty dokonujące na rzecz ART INVEST obsługi prawnej, księgowej,
marke�ngowej. Ze względów technicznych ART INVEST może powierzyć przetwarzanie,
w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu
prawnego bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.
Korzystanie z wybranych Usług wymaga wyrażania zgody na przetwarzanie danych
osobowych podczas uzyskania dostępu do Newsle�era, a także formularzy
wypełnianych przez Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane poprzez
Stronę internetową nie są poddawane proﬁlowaniu, poza wykorzystywaniem plików
cookies na potrzeby wyświetlania Użytkownikom dostosowanych do nich reklam. Więcej
informacji o możliwości wyłączenia plików cookies w Polityce cookies (pkt II poniżej).

7.
Administrator dopełnia należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia
przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym.
8.

Ochrona przetwarzanych danych osobowych
Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim
stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed
dostępem zdalnym (informatycznym), jak i ﬁzycznym. ART INVEST wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności Użytkowników. Ponadto wszystkie osoby
przetwarzające na użytek Portalu dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne
upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w zgodnie z art. 29
RODO.

9.
ART INVEST opracowała kompleksową Politykę ochrony danych osobowych, która
dostępna jest pod następującym linkiem: wstawić przekierowanie do pliku

II.

POLITYKA COOKIES

1.

Rodzaje cookies:
a. Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkowników przez system teleinformatyczny Serwisów;
b. Cookies zewnętrzn - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkowników przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych;
c. Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika
przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki
są usuwane z Urządzenia Użytkownika;
d. Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika
przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki
nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konﬁguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie
po zakończeniu sesji Urządzenia.

2.

Cele, do których wykorzystywane są pliki cookies:
Ogólnie rzecz ujmując, Administrator Danych używa plików Cookies do analizowania
ruchu oraz poprawy komfortu korzystania ze Strony internetowej. Administrator może
dzielić się informacjami na temat korzystania ze strony z partnerami w zakresie mediów
społecznościowych, reklamy oraz analizy.
Informujemy, że Spółka wykorzystuje pliki Cookies dla realizacji następujących celów:

a.

umożliwienia korzystania z Serwisu przez Użytkowników,

b.
do uwierzytelniania użytkownika, zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika
i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego
pochodzi Użytkownik, zapamiętania tzw. klucza sesji.
c.
Dzięki tej funkcji Użytkownik korzystający z określonego Urządzenia jest identyﬁkowany
w Serwisie po jednokrotnym zalogowaniu. Identyﬁkacja ta umożliwia nie logowanie się przy
kolejnych sesjach Użytkownika
d.

wykrywania nadużyć w zakresie nieuprawnionego uwierzytelniania w ramach Serwisów;

e.
rozpoznania pierwszego wejścia na stronę Serwisu lub pierwszego wejścia po wyczyszczeniu plików Cookies przez Użytkownika w celu wyświetlenia komunikatu o niniejszej Polityki
Prywatności;
f.
zbierania i przetwarzania danych statycznych np. rejestracji ruchu generowanego przez
Użytkowników w Serwisie.

g.

remarke�ngu usług Spółki
podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 18 ust. 4 ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną

3.

Obowiązek informacyjny w zakresie plików cookies.
Mechanizmy przechowywania i odczytu oraz zawartość plików Cookies nie pozwalają na
Twoją identyﬁkację, pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji
poufnych z Urządzenia Użytkowników.
Strona internetowa prowadzona przez Administratora danych używa technologii śledzących, w tym plików Cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i
przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka
ponownie połączy się ze stroną www, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego
łączą się Użytkownicy. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych
jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki Cookies ułatwiają zatem korzystanie z
wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone w ten sposób informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy
korzystają ze stron i podstron Spółki, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Do monitorowania informacji o
użytkownikach Administrator wykorzystuje narzędzia Google Analy�cs, które rejestrują
zachowanie Użytkowników w Serwisie.
Więcej informacji na temat wykorzystania narzędzi Google Analy�cs przez Administratora znajduje się na stronie: h�p://www.google.com/analy�cs/learn/privacy.html.
W celu zapewnienia Użytkownikom korzystającym z naszego Serwisu więcej możliwości
wyboru sposobu, w jaki wykorzystywane są ich dane zbierane za pomocą narzędzi
Google Analy�cs, Google opracował dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics.
Dodatek ten komunikuje się z protokołem Google Analy�cs JavaScript, aby przekazać
informacje, że dane o odwiedzinach witryny nie powinny zostać przesłane do Google
Analy�cs.
Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analy�cs nie blokuje przesyłania danych do
strony internetowej Serwisu lub innych sieciowych usług analitycznych.
Cookies identyﬁkuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której
korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści. Spółka stosuje pliki Cookies, aby zagwarantować
najwyższy standard Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane przez Spółkę w celu
optymalizacji działań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami Cookies jest dostępna na stronie h�p://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje
Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.
Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki Prywatności w szczególności ze względu rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w tym zakresie.
Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji w Serwisie zmian Polityki
Prywatności.

