Wstęp
Stworzyliśmy niniejszy dokument w celu prezentacji naszego stanowiska w zakresie
gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania wszelkich informacji o użytkownikach
Serwisu internetowego należącego do EVK Sp. z o.o.. Zapewniamy, że wszelkie informacje
dotyczące Państwa, są wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i służą
jedynie lepszemu poznaniu Państwa potrzeb.
Podstawowe założenia
Gromadząc dane kierujemy się poniższymi zasadami:
•
•
•
•
•

Gromadzenie tylko niezbędnych danych i wykorzystywanie ich zgodnie z
przeznaczeniem zawartym w odpowiedniej klauzuli
Bezwzględny zakaz dostępu osób trzecich do przechowywanych danych
Gromadzenie danych i ich przetwarzanie odbywa się w ramach wewnętrznego procesu
i nie jest w żaden sposób eksportowane na zewnątrz organizacji.
Osobom wysyłającym jakiekolwiek informacje przysługują wszystkie prawa zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym między innymi: prawo do wglądu,
poprawiania danych oraz cofnięcia zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie
Niezwłoczna odpowiedź na wszystkie zapytania dotyczące polityki prywatności

Gromadzone informacje
W ramach prowadzenia Serwisu gromadzimy następujące informacje:
•

•

•

Dane osobowe – jeśli takie dane są podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji,
wykorzystywane są wyłącznie do celów księgowych, do kontaktowania się z
Użytkownikiem w ramach obsługi systemu oraz do innych czynności związanych z
funkcjonowaniem strony i realizacją zamówienia. Dane kontaktowe mogą być
wykorzystywane również do przesyłania Użytkownikom przez EVK Sp. z o.o.
informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach, wyłącznie w wyniku osobno
wyrażonej zgody na otrzymywanie takich wiadomości. Użytkownik może w każdej
chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
Adresy IP – EVK Sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń
internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto
adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji (np. o regionie, z
którego następuje połączenie).
Dane systemowe – zbieranie tych danych służy dostosowaniu serwisu do Państwa
wymagań i oczekiwań.

Zakres udostępnianych informacji
•

•
•

Nie udostępniamy osobom trzecim, żadnych danych spośród zgromadzonych
informacji, w zakresie większym niż wymagany do zrealizowania umowy. To znaczy,
że np.: firmie transportowej udostępniany jest wyłącznie adres, email, telefon
kontaktowy.
Wyjątek stanowią sytuacje, gdy udostępnienie następuje za zgodą osoby, której te
dane dotyczą lub na mocy odrębnych umów (np.: umowy ze Zleceniodawcą na rzecz
którego prowadzony jest sklep dla jego pracowników i kontrahentów).
Wszystkie informacje są przechowywane w bezpiecznym miejscu, do którego dostęp
mają tylko określone osoby.

•

Nie przekazujemy, ani nie sprzedajemy naszych baz danych w celach marketingowych
innym podmiotom, nie są one także przekazywane do celów analitycznych lub
profilowania.

Kontakt
W razie jakichkolwiek wątpliwości, problemów prosimy o kontakt z administratorem danych
osobowych EVK Sp. z o.o. pisząc na adres biuro@evk.pl lub listownie: EVK Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 9, 46-043 Biestrzynnik.
Informacja o plikach cookies
•
•

•
•

•

•
•

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach 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, firma EVK Sp. z o.o.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik
nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym
czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę
plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą
wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
EVK Sp. z o.o. nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne
strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisów.

