Polityka prywatności

Przykładamy dużą wagę do prywatności naszych Użytkowników i dlatego stworzyliśmy niniejszą Politykę
prywatności (dalej również jako: „Polityka”). Jej celem jest zapewnienie, że posiadane przez nas dane
osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zaś z
przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz
przepisami krajowymi.

Podstawowe informacje
1. Właścicielem strony internetowej www.rodowita.pl jest firma Nativiana Roztocze Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 95, 02-777 Warszawa, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004336, NIP: 712271633,
REGON 432266597, o kapitale zakładowym 2.804.000 zł.
2. Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej pozyskujemy Twoje dane osobowe. Dzieje
się to na dwa sposoby, poprzez:
a) gromadzenie logów serwera,
b) korzystanie z plików Cookies.
3. Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu możliwie kompleksowej
ochrony danych przed niepożądanym dostępem, utratą i zniszczeniem.
4. Stosujemy za pośrednictwem Twojej przeglądarki standardowe środki bezpieczeństwa, to jest tzw.
szyfrowanie SSL. SSL to protokół bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych.
Chronione przez SSL obszary można rozpoznać na podstawie symbolu kłódki w Twojej
przeglądarce. Bezpieczne połączenie jest z reguły rozpoznawalne na podstawie adresu, który
rozpoczyna się wtedy od „https://". Jeśli wykonasz podwójne kliknięcie na symbol zamka, wtedy
otrzymasz bliższe informacje o certyfikacie bezpieczeństwa.
5. Zasady określone w Polityce podlegają prawu polskiemu.
6. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki poprzez zamieszczenie nowej wersji Polityki na naszej
stronie internetowej.
7. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 1.09.2019
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Pozyskiwanie danych poprzez gromadzenie logów serwera

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu, serwery
internetowe standardowo zapisują tymczasowo (w tzw. logach) dane połączenia komputera
wysyłającego żądanie.

Taki rekord danych składa się z:


daty i godziny wejścia na stronę



adresu IP komputera wysyłającego żądanie



nazwy i adresu URL otwieranego pliku



strony internetowej, z której Użytkownik przeszedł na naszą stronę (Referrer URL)



używanej przeglądarki i ewentualnie systemu operacyjnego

Wymienione dane są przez nas przetwarzane do następujących celów:


zapewnienie prawidłowego nawiązania połączenia ze stroną internetową,



zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej oraz



analizy bezpieczeństwa i stabilności systemu.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, który wynika z
podanych powyżej celów zbierania danych. Zebrane dane nie są w żadnym razie wykorzystywane do
identyfikowania osoby Użytkownika. Chcemy przy tym podkreślić, że zbieranie danych w celu
udostępniania strony internetowej oraz przechowywanie danych w logach jest absolutnie konieczne
do prowadzenia strony internetowej. W związku z tym, jako Użytkownik nie masz w tym zakresie
prawa do sprzeciwu.

Pozyskiwanie danych przez korzystanie z plików Cookies

Przy okazji Twoich odwiedzin na naszej stronie w sposób automatyczny (przez tzw. pliki Cookies)
zbierane są niektóre Twoje dane osobowe. Służą one do tego, aby wizyta na naszej stronie
internetowej była bardziej przyjazna dla Użytkowników, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Cookies to
niewielki plik tekstowy, które jest umieszczany na Twoim urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych
przez nas Cookies (tzw. Cookies sesyjne) są usuwane po zakończeniu sesji przeglądania, czyli po
zamknięciu przeglądarki. Inne Cookies pozostają na urządzeniu końcowym oraz umożliwiają nam
2

ponowne rozpoznawanie przeglądarki przy następnej wizycie na naszej stronie (tzw. Cookies trwałe).
Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię o zapisywaniu plików Cookies, co
powoduje, że ich stosowanie staje się bardziej przejrzyste. Pamiętaj jednak, że jeśli całkowicie
wyłączysz pliki Cookies, korzystanie z poszczególnych funkcji naszej strony internetowej może stać się
niemożliwe.
Korzystamy z plików Cookies w następujących celach:


Marketingowych,



Sprzedażowych,



[X].

Podstawą prawną korzystania z plików Cookies jest nasz uzasadniony interes.

Na naszej stronie internetowej stosujemy następujące kategorie plików Cookies:


Google Analytics: aby układ naszej strony był dostosowany do potrzeb klientów, tworzymy
spseudonimizowane profile użytkowników za pomocą Google Analytics. Google Analytics
używa plików Cookies, tj. plików tekstowych, które są zapisywane na Twoim komputerze
Użytkownika i umożliwiają analizę sposobu, w jaki korzystasz z naszej strony internetowej.
Informacje generowane przez plik Cookies na temat korzystania z tej strony internetowej są
zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Ponieważ jednak
aktywowaliśmy anonimizację adresu IP na tej stronie, adres IP użytkownika jest uprzednio
skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwach
sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Google wykorzystuje te
informacje do analizy korzystania przez Ciebie ze strony internetowej, sporządzania raportów
dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia nam innych usług
związanych z korzystaniem ze strony oraz z Internetu. Możesz w każdym momencie zgłosić
sprzeciw korzystania z tych plików Cookies. Można to zrobić na kilka sposobów:
a. jednym ze sposobów uniemożliwienia analizy aktywności na stronie internetowej
przez Google Analytics jest ustawienie tzw. pliku opt-out Cookie, który zawiera
instrukcję dla Google dotyczącą niezapisywania i niewykorzystywania Twoich danych
do celów analiz stron internetowych. Należy pamiętać, że w przypadku tego
rozwiązania analiza stron internetowych nie będzie przeprowadzana dopóki plik optout Cookies będzie zapisany w przeglądarce.
b. możesz również zapobiec zapisywaniu plików Cookies używanych do tworzenia profili
poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania przeglądarki.
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c. w zależności od używanej przeglądarki możesz także zainstalować w przeglądarce
wtyczkę, która uniemożliwia śledzenie aktywności.
d. możesz też nie wyrazić zgody w komunikacie wyskakującym automatycznie przy
otwieraniu naszej strony.

Informacje o administratorze Twoich danych osobowych

1. Administratorem Twoich danych jest

Nativiana Roztocze Sp. z o.o. z siedzibą

w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 95, 02-777 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004336.
2. Pozyskiwane przez nas dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom, z którymi
współpracujemy:


Trojan IT Przemysław Trojanek NIP: 118-166-83-33,



GroundFrost Outsourcing Sp.z.o.o.

3. Twoje dane są przetwarzane w następujących celach:

4.



zapewnienia prawidłowego nawiązania połączenia ze stroną internetową,



zapewnienia wygodnego korzystania z naszej strony internetowej oraz



analizy bezpieczeństwa i stabilności systemu.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1

lit. f) RODO) lub Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni. Nie będą one podlegać
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej i EOG.
7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (nie
dotyczy to jednak danych z logów serwera), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
8. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz,
że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.
9. W sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować przy
użyciu poczty tradycyjnej lub e-mailowo pod adresem: nativiana@nativiana.pl .
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