1. Informacje ogólne.

1.

2.

Operatorem Serwisu spragnienilata.pl jest AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie (02-819) ul. Puławska 336, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000041726.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

3.
4.

Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Operatora Serwisu zgodnie z
odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
W odniesieniu do danych osobowych, Administratorem danych jest Operator Serwisu.

2. Gromadzenie Danych

1.
2.

Serwis spragnienilata.pl nie służy zbieraniu danych osobowych poza przypadkami, w których Państwo sami wyrażą na to zgodę (np. wypełniając
formularz kontaktowy, ankietę lub dopisując się do listy subskrypcyjnej newslettera).
Wszelkie dane pochodzące od użytkowników Serwisów gromadzone są na dwa sposoby:
1.
informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika – o podanie danych osobowych prosimy użytkowników korzystających z
formularzy rejestracyjnych i kontaktowych;
2.
informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisu – wśród nich mogą być
1.
informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane
przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ
przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego,
2.
adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego
podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią,
3.
pliki tekstowe (ang. "cookies", pol. „ciasteczka”) wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony
internetowej.

3. Pliki Cookies.

1.
2.

3.
4.

5.

Serwis korzysta z plików cookies.
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 w celu lepszego dopasowania funkcjonalności serwisu
do Użytkownika
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator
Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
Serwis stosuje pliki cookie w następujących celach:
a. Funkcjonalne pliki cookie: pliki cookie stosowane w celu zwiększenia przyjazności Serwisu dla odwiedzających ją użytkowników. Na przykład,
plik cookie stosowany jest w celu zapamiętania informacji pozostawionych na stronie bramki kontroli wieku. Bez zapisania pliku cookie
użytkownik musiałby wypełniać formularz bramki kontroli wieku za każdym razem, kiedy chce odwiedzić Serwis. Funkcjonalne pliki cookie
Serwisu, które przechowywane są przez Operatora serwisu na komputerze użytkownika, pozostają aktywne jedynie podczas aktywności w
Serwisie.
b. Pliki cookie Analytics: Operator serwisu stosuje pliki cookie Google Anaytics, które pozwalają na analizowanie sposobu, w jaki użytkownicy
korzystają z Serwisu. Operator serwisu może dzięki nim poprawiać użytecznośś Serwisu. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie Google
Analytics odwiedź stronę www.google.com/analytics.
c. Pliki cookie należące do stron trzecich: Serwis zezwala na stosowanie plików cookie wtyczek społecznościowych należących do stron
trzecich. Umożliwia to użytkownikom dzielenie się treściami zawartymi w Serwisie za pośrednictwem sieci społecznościowych. Aby uzyskać
więcej informacji na temat plików cookie stron trzecich, należy zapoznać się z odpowiednimi politykami stron trzecich.

4. Logi serwera.

1.
2.

3.
4.

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu
administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Linki zewnętrzne.
Serwis może zawierać linki lub odniesienia do innych niezależnych od nas stron internetowych. Prosimy pamiętać, że nie sprawujemy kontroli nad tymi
stronami i niniejsza polityka prywatności ich nie obejmuje.

6. Udostępnienie i potwierdzenie przetwarzania danych.

1.
2.
3.
4.

Dane osobowe zbierane przez Serwis podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych, zgodnie z
odrębną Polityką Ochrony Danych Osobowych Operatora serwisu.
Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań
w zakresie wynikającym z żądania.
W zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych Operator Serwisu zawarł pisemną umowę powierzenia przetwarzania danych,
uregulowaną w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, z dostawcą usług hostingowych Home.pl, Domena.pl, OVH.pl, inny.

7. Zarządzanie plikami cookies.

1.
2.

Jeśli użytkownik nie chce, by na jego urządzeniu zapisywane były pliki cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że
wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z Serwisu
W celu zarządzania ustawieniami cookies prosimy z listy poniżej wybrać przeglądarkę internetową/ system i postępować zgodnie z instrukcjami:
a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone
i. Blackberry

