Polityka prywatności
Od 25 maja 2018 r. obowiązują w Polsce przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (RODO).
Niniejszym informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest RELAGO Sp. z
o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Krzywińska 7.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przyjęcia i kompleksowej realizacji
zleconej usługi, natomiast podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz
art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia
2016 r. (RODO).
W związku z prowadzoną działalnością korzystamy z usług innych podmiotów, które świadczą
dla nas usługi wspierające naszą działalność. Tym samym Państwa dane mogą być
przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce.
W przypadku użytkowników odwiedzających naszą stronę www:
– firmom hostingowym zapewniającym nam miejsce na serwerach,
– dostawcom narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych lub analitycznych
o ile użytkownik nie wniesie skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania
jego danych. W przypadku usług opartych o pliki cookies sprzeciw może być w szczególności
wyrażony za pośrednictwem ustawień przeglądarki.
W przypadku wszystkich Usług:
– firmom hostingowym zapewniającym miejsce na serwerach,
– podmiotom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierającym
naszą bieżącą działalność i świadczącym dla nas usługi
– dostawcy usług internetowych
– dostawcy oprogramowania pozwalającego na zbieranie opinii użytkowników
– pracownikom RELAGO sp. z o.o. sp. k. upoważnionym do ich przetwarzania w ramach
realizacji obowiązków służbowych.
Państwa dane osobowe będą dane osobowe będą przetwarzane przez okres, który jest
równoznaczny z czasem naszej współpracy oraz do czasu przedawnienia roszczeń z tego
wynikających – okres przetwarzania może być wydłużony przez wymogi konkretnych
przepisów obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342).
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez
Administratora:
•
•

dostępu do danych;
sprostowania danych;

•
•
•
•
•

usunięcia danych;
ograniczenia przetwarzania;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
przenoszenia danych;
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Kontakt do Administratora: rodo@relago.pl
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia
umowy i realizacji zlecanych usług.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.
Pliki cookies
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
plikach cookies.
2. 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.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości.
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. 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.

