POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.AKALA.PL
1. Informacje ogólne.
1. Operatorem Serwisu www.faraone.pl jest
AKALA FARAONE Sp. z o.o.
ul.Prosta 32
72-100 Goleniów, Łozienica
Tel +48 91 579 03 90
Fax +48 91 579 03 94
E-Mail info@faraone.pl
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego
Krakowskie e-Centrum Informatyczne JUMP
Dziedzic Pasek Przybyła s.j.
ul. Zakopiańska 9
30-418 Kraków, funkcjonującego pod adresem www.kei.pl

2. Informacje w formularzach.
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora
Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w
celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w
szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów
będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r
– NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym
zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.
1.
2.

3.
4.

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. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
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. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c.

określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach
reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. 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.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie
dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu
mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików
cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten
temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być
również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików
cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia
reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować
informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google
użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/

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 hostingowych.
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. Udostępnienie danych.
1.
2.
3.

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
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.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać
zgodę?
1.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może
uniemożliwić korzystanie ze stron www

2.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i
postępuj zgodnie z instrukcjami:
a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone
i. Blackberry

Poniżej znajduje się legenda rodzajów cookies wykorzystywanych przez naszą stronę internetową:

Rodzaj cookie

Co one robią?

Czy te cookie gromadzą moje dane
osobowe/ identyfikują mnie?

Konieczne

Te
cookie
są
potrzebne
do
prawidłowego działania naszej strony,
umożliwiają użytkownikom nawigacją
na naszej stronie internetowej i
korzystanie z jej funkcji, takich jak
zapamiętywanie
wcześniejszych
działań (wciśniętych klawiszy) podczas
powrotu na jakąś stronę w trakcie
jednej sesji.

Te cookie nie identyfikuję cię jako
osoby.
W
przypadku
nieakceptowania tych
cookie,
wydajność strony internetowej lub
jej sekcji może ulec zmniejszeniu.

Performance

Te cookie pomagają nam zrozumieć, w
jakie interakcje wchodzą użytkownicy
z
naszą
strona
internetową
i
dostarczają nam informacji na temat
odwiedzanych
sekcji,
czasu
spędzonego na stronie i wszelkich
kwestii, jakie się wówczas pojawiły, na
przykład zaistniałych błędów. Pomaga
nam to poprawić naszą Stronę
internetową.

Te cookie nie identyfikuję cię jako
osoby.
Są
gromadzone
i
agregowane w formie anonimowej.

Funkcjonalności

Targeting
Reklama

Te cookie umożliwiają naszej Stronie
internetowej
zapamiętywanie
waszych wyborów (na przykład waszą
nazwę użytkownika, wybrany język
albo region, w którym się znajdujecie,
ewentualne produkty włożone do
koszyka)
po
to,
aby
bardziej
spersonalizować
waszą
obecność
online.
Mogą
także
pozwalać
użytkownikom
na
wyświetlanie
filmików, granie w gry i korzystanie z
takich narzędzi społecznościowych jak
blog, chatroom czy forum.

Informacje gromadzone przez te
cookie mogą zawierać przekazane
przez was informacje osobowe,
umożliwiające
identyfikację,
na
przykład nazwę użytkownika lub
obraz profilu. Będziemy zawsze
transparentni wobec was w zakresie
gromadzonych przez nas informacji,
użytku, jaki z nich czynimy czy
osób, z którymi się nimi dzielimy.

Te cookie wykorzystywane są do
przedstawiania
treści
najbardziej
odpowiadających
waszym
zainteresowaniom.
Mogą
być
wykorzystywane
do
wyświetlania
reklam celowych albo po to, by
zmniejszyć liczbę wyświetleń danej
reklamy.
Pomagają
nam
także
zmierzyć
skuteczność
kampanii
reklamowych
na
naszej
Stronie
internetowej.
Możemy wykorzystywać te cookie, aby
zapamiętać
strony,
które
odwiedziliście i możemy dzielić się tymi
informacjami z podmiotami trzecimi, w
tym
z
naszymi
agencjami
i
reklamodawcami.

Większość tego rodzaju cookie
śledzi konsumentów poprzez ich
adres IP, a zatem może gromadzić
niektóre
dane
osobowe
umożliwiające
identyfikację.
Dodatkowe informacje na temat
tych cookie, w tym jakie informacje
gromadzą i jaki z nich czynią użytek,
znajdziesz w odnośnej tabeli.

nieakceptowania
wydajność
i
funkcjonalność strony internetowej
może ulec zmniejszeniu, a dostęp
do treści znajdujących się stronie
może zostać ograniczony.

PERFORMANCE
Wykorzystywane
cookie

Co robią?

Ile
czasu
pozostają
cookie na
waszym
urządzeniu

Szczegóły cookie

Analityczny
Tracking

/

Dostarcza
anonimowych/
zagregowanych
informacji
o
tym,
gdzie
wchodzicie
i
czego szukacie
na
naszej
stronie
i
na
innych stronach
internetowych.

Pozostają,
sesje
i
podmioty
trzecie

Google
Analytics
informacje na Google Analytics kliknij
tutaj

Można odmówić używania plików
cookie z Google Analytics ściągaja i
instalując
element
dodatkowy
przeglądarki w celu dezaktywacji
Google
Analytics.
YouTube
Tracking
informacje na YouTube kliknij tutaj

FUNKCJONALNOŚCI
Wykorzystywane
cookie

Co robią?

Ile
czasu
pozostają
cookie na
waszym
urządzeniu

Szczegóły cookie

Media
społecznościowe

Dzielenie
(sharing)

się

Pozwalają
na
dzielenie
się
komentarzami /
ocenami
/
stronami
/
zakładkami
i
pomagają
ułatwić dostęp
do
portali
społecznościow
ych i narzędzi
społecznościow
ych
w
Internecie.

Podmioty
trzecie

Add This
Dodtakowe informacje o Add This kliknij
tutaj

Delicious
Dodtakowe

informacje o Delicious.com

kliknij

tutaj

Facebook
Dodtakowe informacje o Facebook Connect
kliknij tutaj

a dodatokowe informacje o social plug-in
Facebook

kliknij

tutaj

Linkedin
Dodatkowe informacje o Linkedin kliknij
tutaji

a

dodatkowe

informacje

o

Linkedin

Cookies
http://www.linkedin.com/legal/cookiepolicy?trk=hb_ft_cookie

Pinterest
Dodatkowe informacje o Pinterest kliknij
tutaj

Tumblr
Dodatkowe informacje o Tumblr kliknij
tutaj

Twitter
Dodatkowe informacje o Twitter Buttons
kliknij tutaj

a dodatkowe informacje o Twitter Badge
kliknij

tutaj

YouTube
Dodatkowe informacje o YouTube kliknij
tutaj
TARGETING / REKLAMA

Wykorzystywa
ne cookie

Co robią?

Ile czasu
pozostaj
ą cookie
na
waszym
urządzen
iu

Szczegóły cookie

Skrzyżowany
tracking
stron
internetowych

Dostarcza
anonimowych
informacji
o
odwiedzających
, na przykład o
stronach, które
odwiedzają
przed
i
po
wejściu
na
naszą
stronę
internetową.

Pozostają,
sesje
i
podmioty
trzecie.

Obecnie nie wykorzystujemy cookie do
tych funkcjonalności na naszej stronie
internetowej

Wykorzystywa
ne cookie

Co robią?

Ile czasu
pozostaj
ą cookie
na
waszym
urządzen
iu

Szczegóły cookie

Rich Media

Wspierają różne
i
rozmaite
elementy
funkcjonalności
na
naszej
stronie
internetowej
i
na
stronach
stowarzyszonyc
h,
takie
jak
wyświetlanie
filmów,
wykorzystywani
e
kodów
kuponów
internetowych /
aplikacji
lojalnościowych
i
ściąganie
muzyki.

Pozostają,
sesje
i
podmioty
trzecie.

YouTube
informacje o YouTube kliknij tutaj

RÓŻNE

http://www.google.co.uk/intl/en/policies/pr
ivacy/

Vimeo
http://vimeo.com/cookie_policy

Spotify
https://www.spotify.com/uk/legal/privacypolicy

Domeny beacon

Pliki
Web
beacon
(latarnie
internetowe
znane
także
jako web bugs /
pixel tags /clear
GIFs)
kontrolują
zachowanie
użytkowników
sieci
internetowej
i
mogą
dostarczać
informacji
na
przykład o tym,
co użytkownicy
robią
na
stronach
internetowych
oraz
mogą
przekazywać
adresy
IP
użytkowników
podmiotom
trzecim.

Pozostają,
sesje
i
podmioty
trzecie.

Obecnie nie wykorzystujemy plików typu
Web Bacon na naszej stronie internetowej

Inne

Wspierają różne
i
rozmaite
elementy
funkcjonalności
na
naszej
stronie
internetowej.

Pozostają,
sesje
i
podmioty
trzecie.

maps.google.com
informacje o maps.google.com kliknij tutaj

Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmieniania, aktualizowania, dodawania i usuwania
części niniejszej informacji, według własnego uznania i w każdej chwili.

Osoba zainteresowana musi sprawdzać okresowo ewentualne zmiany. Aby ułatwić taką
weryfikację, informacja będzie zawierać wskazówkę dotyczącą daty aktualizacji danej wersji.

Używanie strony internetowej po publikacji zmian stanowić będzie ich akceptację.

