POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w czasie bezpośredniego kontaktu
z naszym pracownikiem lub za pośrednictwem serwisu www.artandfact.pl jest spółka SERW
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-796, ul. Marszałkowska 111, posiadająca nr NIP:
5632422324,
REGON:
061431729,
zwana
dalej:
„Administratorem”.
Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres siedziby spółki za pośrednictwem
poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej:
SERW Sp. z o.o. 02-796 Warszawa, ul. Marszałkowska 111, kontakt@artandfact.pl.
2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – RODO.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz
do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, w tym udzielenia informacji
koniecznych dla podjęcia przez Ciebie decyzji o ewentualnym zawarciu umowy.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że
uzyskanie potrzebnych informacji oraz zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres potrzebny dla
przygotowania i udzielenia informacji, a w przypadku zawarcia umowy, do czasu
przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy.
6. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom przetwarzającym dane na
zlecenie Administratora, takim jak: dostawcy usług IT, operatorzy pocztowi, podmioty
przetwarzające dane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, doradcy
zewnętrzni, przy czym podmioty takie przetwarzają dane na podstawie umowy z
Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Odbiorcami danych
osobowych mogą być także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów
prawa.
7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

POLITYKA COOKIES
Strona internetowa www.artandfact.pl wykorzystuje pliki „cookies”, które pozwalają na zapamiętanie
wybranych informacji o jego użytkownikach i ich preferencjach. Za ich pomocą nie są jednak
przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
Co to jest „cookies”?
•

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na komputerze
użytkownika, smartfonie czy innym urządzeniu, z którego łączy się z Internetem.

•

Pliki cookies pobierane są za pośrednictwem przeglądarki internetowej podczas pierwszego
wejścia na stronę.

•

Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu, z którego korzysta
użytkownik; pliki pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do oczekiwań,
ułatwiają nawigację na stronach i zapewniają skuteczność procedur bezpieczeństwa.

•

Pliki cookies pozwalają ocenić, jakie są upodobania użytkowników, a także jak można ulepszać
stronę internetową.

Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu, ma
możliwość skonfigurowania ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu tj.
wykorzystywanej przeglądarki internetowej lub aplikacji w sposób uniemożliwiający przechowywanie
wspomnianych plików w pamięci komputera. W każdej chwili może również usunąć je ręcznie. W celu
zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania prosimy o odwiedzenie strony internetowej
producenta używanej przeglądarki internetowej.
Typy „cookies” - cel ich uzyskiwania i przechowywania
•

Konieczne do poprawnego działania stron - niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
strony www.artandfact.pl pozwalają na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów,
m.in. zapamiętują poprzednie czynności podczas powrotu na tę samą stronę czy wypełniania
formularzy.

•

Poprawiające wydajność - zbierają informacje na temat sposobu korzystania przez
użytkowników ze strony www.artandfact.pl: z jakich obszarów korzystają, ile czasu na nich
spędzają itp. Dzięki tym informacjom możliwe jest poprawianie działania stron oraz badanie
potrzeb użytkowników.

•

Poprawiające funkcjonalność - zapamiętywanie ustawień i wyborów użytkownika.

•

Statystyczne - tworzenie anonimowych statystyk służących do poprawiania funkcjonalności i
zawartości stron.

Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na
podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

