Polityka prywatności serwisu internetowego Halodzwonek
Administrator serwisu halodzwonek.pl
Administratorem serwisu internetowego www.halodzwonek.pl (dalej: „Halodzwonek”) jest spółka
Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Życzkowskiego 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000385276 (dalej: „Ailleron”).
Logi dostępowe
Każda wizyta użytkownika w serwisie internetowym Halodzwonek jest automatycznie rejestrowana na
serwerze w tak zwanych logach dostępowych. Dane zapisane w ten sposób obejmują między innymi:
datę, czas wizyty oraz adres IP. Dane gromadzone w logach dostępowych wykorzystywane są wyłącznie
do celów administrowania serwerem oraz do zarządzania statystykami odwiedzin serwisu.
Pliki cookies i inne podobne technologie
Serwis internetowy Halodzwonek używa plików cookies, pixel tracking i innych podobnych technologii.
Pliki cookies to dane przechowywane w formie niewielkich plików tekstowych, które są obsługiwane
przez serwis internetowy Halodzwonek i zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Halodzwonek używa
plików cookies dostarczanych przez Ailleron lub korzysta z plików cookies dostarczanych przez osoby
trzecie (np. AdRoll, Google) dla różnych celów, w tym:
•
•
•
•

do uwierzytelniania Użytkowników korzystających z usług oferowanych przez serwis
internetowy,
do personalizacji oferowanych usług,
do monitorowania w jaki sposób Użytkownicy korzystają z usług serwisu,
do kierowania reklam do Użytkowników za pośrednictwem innych stron internetowych.

Nasi partnerzy - AdRoll i Google wykorzystują pliki cookies dla celów reklamowych i remarketingu.
Mogą oni używać plików cookies, aby pokazywać Użytkownikom reklamy dopasowane do ich
preferencji. Inne strony internetowe, aby pokazywać Użytkownikom najbardziej odpowiadającej ich
potrzebom i zainteresowaniom reklamy, umożliwiają zapisywanie podstawowych informacji na temat
korzystania przez Użytkownika z serwisów internetowych, jak również innych stron internetowych.
Pliki cookies nie są używane do przetwarzania lub przechowywania danych osobowych, nie mogą być
wykorzystywane do bezpośredniej identyfikacji Użytkownika, nie zmieniają ustawień przeglądarki
użytkownika ani nie zmieniają konfiguracji urządzeni Użytkownika.
Jak wyłączyć pliki cookies?
Każdy Użytkownik może wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Użytkownik może także tak ustawić przeglądarkę by samodzielnie, każdorazowo akceptować cookies.
Wówczas przeglądarka za każdym razem przed udzieleniem dostępu dla pliku cookies będzie pytać
Użytkownika o zgodę na udzielenie tego dostępu. To daje Użytkownikowi kontrolę nad tym, co
znajduje się na jego urządzeniu, jednak ma tę wadę, że spowolnia możliwości poruszania się po serwisie
i innych witrynach internetowych.

Każdy użytkownik może zrezygnować z otrzymywania reklam kierowanych do niego przez Ailleron lub
inne firmy świadczące usługi reklamowe w następujący sposób:
•

•

•

poprzez użycie narzędzia NAI (www.networkadvertising.org/chioces), które pozwoli
zrezygnować z oglądania ukierunkowanych reklam od Ailleron i od innych zatwierdzonych firm
członkowskich NAI.
za
pomocą
strony
internetowej
Digital
Advertising
Alliance
–
DDA
(www.aboutads.info/chioces). Ailleron przestrzega Zasad Samoregulacji dla Reklamy
Behawioralnej Online opracowanych przez tę organizację.
za pomocą strony internetowej European Interactive Advertising Digital Alliance
(www.youronlinechioces.com). Ailleron stosuje się do wytycznych dotyczących reklamy online
opracowanych przez tę organizację.

Przy korzystaniu przez Użytkownika z możliwości rezygnacji (opt-out) za pomocą narzędzi opisanych
powyżej należy pamiętać że:
•

•
•
•

Ailleron może nadal zbierać pewne dane na temat aktywności Użytkownika online do celów
operacyjnych (takich jak zapobieganie oszustwom), ale nie będą one przez Ailleron
wykorzystywane w celu kierowania reklam do tego Użytkownika.
W przypadku korzystania z wielu przeglądarek lub urządzeń może być konieczne dokonanie
procesu rezygnacji na każdej przeglądarce lub urządzeniu.
opcje opt-out innych firm reklamowych mogą funkcjonować inaczej niż opcje opt-out Ailleron.
Każdorazowo można zrezygnować ze śledzenia przez Ailleron aktywności w Internecie w celach
reklamowych poprzez Do Not Track. Wówczas odpowiadamy na sygnały „DNT” wysyłane z
przeglądarki Użytkownika. Jeśli na stronie jednego z naszych reklamodawców w czasie wizyty
Użytkownika jest odbierany sygnał „DNT”, Software Mind oraz Ailleron nie będzie w czasie tej
wizyty łączyć zbieranych danych z identyfikatorem przeglądarki Użytkownika, więc nowe dane
zebrane o Użytkowniku nie będą mogły być wykorzystywane przez Ailleron do celów
ukierunkowanych reklam, ale wcześniej zebrane dane o Użytkowniku mogą być nadal
używane.

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator danych osobowych:
Ailleron przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy wypełnią formularz kontaktowy dostępny w
serwisie internetowym Halodzwonek.
Kategorie danych osobowych:
Kategorie danych przetwarzanych w związku z wysłaniem zapytania poprzez formularz kontaktowy:
imię, adres e-mail,
Cel przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe przetwarzane są w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane w formularzu
kontaktowym.
Podstawa przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika..
Udostępnianie danych osobowych.
Dane nie będą udostępniane jakimkolwiek podmiotom/Odbiorcami danych osobowych są następujące
podmioty/ kategorie podmiotów*:

•
•

podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Ailleron,
podmioty zajmujące się obsługą klientów Ailleron.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy)
ani organizacji międzynarodowej.
Informacja o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.
Kopię danych można uzyskać od Ailleron wysyłając wiadomość e-mail na
kontakt@halodzwonek.pl

adres:

Okres przetwarzania danych.
Okres przetwarzania danych osobowych to 1 rok od dnia udzielenia zgody.
Informacja o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą:
Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
o prawo do żądania od Ailleron dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania,
o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
o prawo do przenoszenia danych,
o prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W celu skorzystania z praw, o których mowa Użytkownik kontaktuje się z Usługodawcą na mailowy na
adres: kontakt@halodzwonek.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
Użytkownika nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
Obowiązek podania danych osobowych.
Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne jednak w części obejmującej
adres e-mail niezbędne do celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
Dane nie będą służyć zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Niniejszy polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2018 r.

