Polityka prywatności
strony ROSAT MEDIA.pl
1. Informacje ogólne
Strona pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
2. poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw.
ciasteczka).

2. Informacje w formularzach
1. Strona zbiera informacje podane przez użytkownika dobrowolnie (imię, nazwisko,
mail, telefon).
2. Strona może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie
czasu, adres IP).
3. Dane w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą
użytkownika.
4. Dane umieszczone w formularzach są przetwarzane w celu ściśle związanym z
funkcją konkretnego formularza, np. w celu nawiązania lub podtrzymania kontaktu
handlowego.
5. Dane zawarte w formularzach mogą być przekazane podmiotom, z którymi operator
strony współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies
1. Strona korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają następujące parametry: nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika strony pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy
strony z niej korzystają, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
2. utrzymywania sesji użytkownika strony (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik nie musi na każdej podstronie strony ponownie wpisywać loginu i
hasła;

3. określania profilu użytkownika, by móc wyświetlać mu dopasowane materiały
w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne
(session cookies) oraz tzw. 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 strony 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 podstrona „pomoc” lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
stron internetowych serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika strony
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony
reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy lekturę polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady
korzystania z plików cookies stosowanych w statystykach: Polityka ochrony
prywatności Google Analytics.
10. Pliki cookies 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. Użytkownik może przeglądać oraz edytować związane z plikami cookies i
gromadzone przez sieć reklamową Google informacje o swoich preferencjach przy
pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

4. Logi serwera
1. 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.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą
podlegać:
1. czas nadejścia zapytania,
2. czas wysłania odpowiedzi,
3. nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
4. informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) –
w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
6. informacje o przeglądarce użytkownika,
7. informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach
prawnie dozwolonych.
2. Dane pozwalające na identyfikację osoby fizycznej udostępniane mogą być
udostępnione wyłącznie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez stronę
upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań i 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, utrzymywania preferencji użytkownika –
może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron www.
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę
internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
1. Internet Explorer
2. Chrome
3. Safari
4. Firefox
5. Opera
6. Android.

7.Klauzula informacyjna
1. Administrator danych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie ROSAT MEDIA, 32-590 Libiąż, Gromiec,
ul. Nadwiślańska 30. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– drogą elektroniczną (mailową) na adres biuro@rosatmedia.pl,
– drogą telefoniczną +48 12 638 18 38,
– poprzez formularz kontaktowy umieszony na stronie www.rosatmedia.pl,
– osobiście, w siedzibie firmy pod adresem Rosat Media, ul. Kołowa 5/14, 30-134 Kraków.
2. Cele przetwarzania
Celami przetwarzania są następujące elementy: wykonanie umowy bądź dostarczenie
zamówionej usługi, marketing bezpośredni usług własnych administratora danych, obsługa
zgłoszeń, archiwizacja i statystyka.
3. Okres przechowywania danych

Dane, które przetwarzamy na podstawie wykonanej usługi, będziemy przechowywać przez
czas określony przepisami prawa, a w przypadku prawnie uzasadnionych interesów
administratora danych (marketing) – do czasu wniesienia sprzeciwu.
4. Podstawy prawne przetwarzania
Obowiązek prawny / Wykonanie umowy bądź dostarczenie zamówieniowej usługi /
Uzasadniony interes administratora.
5. Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
•

podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora danych,

•

podmiotom uprawnionym przepisami prawa,

•

podmiotom przez Ciebie upoważnionym.

6. Źródło danych i uzyskiwane dane
Źródłem tym jest podmiot, który zawarł umowę na dostarczenie zamówionej usługi lub
przesłał zapytanie ofertowe i dane przekazał za pomocą formularza kontaktowego w celu
przygotowania indywidualnej oferty.
7. Prawa związane z przetwarzaniem danych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach
marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na
podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na
szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie
naszego prawnie uzasadnionego interesu;
3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych – jeśli tylko nie będziemy
zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania;
6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas
Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
informatycznym, nadającym się do odczytu maszynowego; możesz przesłać te dane
innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do
innego administratora – zrobimy to tylko wówczas, gdy takie przesłanie jest
technicznie możliwe.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punktach
powyżej).
8. Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych jest związane z warunkiem wykonania umowy/usługi oraz
wymogiem przepisów prawa.

