Szczegółowe informacje o plikach cookies
Zgodnie z art. 13 europejskiego rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych (dalej „RODO”) oraz środka włoskiego organu ochrony danych „Definicja
uproszczonych procedur oświadczenia o ochronie prywatności i uzyskiwania zgoda na wykorzystywanie
plików cookies”z dnia 8 maja 2014 r., Inline Poland SP. Z o.o., z siedzibą w Ul.Polna 40 - 62-095 Murowana
Goślina, (dalej „Inline”) podaje następujące informacje na temat plików cookie zainstalowanych w domenie
https://www.sirapgroup.com/ i jej subdomenach (zwane dalej Witryną).
Czym są pliki cookie?
Pliki cookie to dane tworzone przez serwer, które są przechowywane w plikach tekstowych na dysku
twardym komputera lub na dowolnym urządzeniu, z którego użytkownik korzysta w celu uzyskania dostępu
do sieci Internet (smartfon, tablet), umożliwiając zbieranie informacji o sposobie przeglądania strony
internetowej przez użytkownika.
Pliki cookie mogą być przechowywane na stałe na twoim komputerze i mieć różną żywotność (trwałe pliki
cookie), ale mogą również zniknąć po zamknięciu przeglądarki lub mieć ograniczony czas życia (pliki cookie
sesji).
Pliki cookie mogą być instalowane przez serwis, który odwiedzasz (cookies własne) lub przez inne serwisy
(cookies Stron Trzecich).
Wykorzystanie i cel plików cookies
Pliki cookie, dla których Twoja zgoda nie jest wymagana
- Pliki cookie przeglądarki
Inline wykorzystuje własne pliki cookie przeglądarki, aby umożliwić bezpieczne i wydajne przeglądanie i korzystanie
z witryny.
- Funkcyjne pliki cookies
Inline wykorzystuje własne pliki cookie, aby śledzić twoje wybory.
- Pliki cookie dla odtwarzaczy multimedialnych stron trzecich
Inline wykorzystuje pliki cookies dla odtwarzaczy multimedialnych Stron Trzecich do przechowywania danych
technicznych niezbędnych do odtwarzania treści wideo lub audio, takich jak jakość obrazu, szybkość połączenia
sieciowego czy parametry buforowania.
- Analityczne pliki cookie stron trzecich
Inline wykorzystuje pliki cookie z platformy Google Analytics do gromadzenia zbiorczych informacji na temat
korzystania z witryny przez odwiedzających (liczba odwiedzających, odwiedzane strony, czas spędzony w witrynie
itp.). Aby korzystać z tych plików cookie, Inline zastosował narzędzia, które ograniczają zdolność plików cookie do
identyfikowania użytkowników (poprzez ukrycie adresu IP) oraz narzędzia zapobiegające powiązaniu zebranych
informacji z innymi znanymi już informacjami.
Pliki cookie, które wymagają Twojej zgody
- Profilujące cookie Stron Trzecich
Inline wykorzystuje pliki cookie z platformy Google AdWords do śledzenia użytkowników i wysyłania komunikatów
reklamowych zgodnie z preferencjami użytkowników.
- Społeczne pliki cookie Stron Trzecich
Inline wykorzystuje społeczne pliki cookie stron trzecich, aby umożliwić Ci interakcję z sieciami społecznymi
(LinkedIn, Instagram), a w szczególności udostępniać zawartość strony internetowej za pośrednictwem wyżej
wymienionych sieci społecznych. Charakterystykę plików cookies stosowanych w Serwisie opisano w poniższych
tabelach
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Jak zmienić ustawienia ciasteczek
Podczas wchodzenia na dowolną stronę w Witrynie widząc baner zawierający krótkie oświadczenie informacyjne.
Zamykając baner, kontynuując przeglądanie, uzyskując dostęp do innego obszaru serwisu lub wybierając dowolne
z jego elementów (np. obraz lub link), wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Zgoda na używanie plików
cookies jest zapisywana za pomocą „cookie technicznego”.
Możesz uzyskać dostęp do informacji i dowiedzieć się więcej o tym, jak wyłączyć pliki cookie stron trzecich,
klikając linki w kolumnie „Informacje dodatkowe” w tabeli powyżej.
I wreszcie możesz sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie na dysku twardym, konfigurując przeglądarkę tak, aby
wyłączyć pliki cookie. Poniżej przedstawiono metody głównych przeglądarek:
• Microsoft Edge https://privacy.microsoft.com/it-it/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
• Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
• Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
• Opera http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
• Safari https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT
Po tej operacji niektóre funkcje stron internetowych mogą działać niepoprawnie.
Odbiorcy
Twoje dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne działające w charakterze niezależnych
administratorów danych, takie jak np. Organy nadzorcze i kontrolne.

Zgodnie z art. 28 RODO, Administrator Danych wyznaczył również firmy zewnętrzne, które przetwarzają Dane
Osobowe w jego imieniu jako zewnętrzne podmioty przetwarzające dane, udzielając im odpowiednich instrukcji
operacyjnych (zwane dalej łącznie „Przetwarzającymi” lub „Podmiotami Przetwarzającymi”). Strony te zasadniczo
należą do następujących kategorii:
- firmy, które świadczą usługi zarządzania i obsługi technicznej strony internetowej;
- firmy, które przeprowadzają analizy statystyczne i/lub badania rynkowe;
- firmy zajmujące się hostingiem stron internetowych
Twoje dane osobowe nie będą ujawniane podmiotom trzecim ani nie będą rozpowszechniane.
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Administratorów/Przetwarzających, którzy otrzymali odpowiednie instrukcje operacyjne i którzy zostali wyraźnie
upoważnieni do ich przetwarzania przez Administratorów/Przetwarzających.
Przekazywanie danych do krajów spoza Unii Europejskiej
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora możesz żądać od Administratora dostępu
do Twoich danych osobowych, usunięcia Twoich danych, sprostowania nieprawidłowych danych, uzupełnienia
niekompletnych danych, ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO , możesz
sprzeciwić się przetwarzaniu, gdy właściciel ma uzasadniony interes.
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i odbywa się za pomocą zautomatyzowanych
narzędzi, masz prawo otrzymać swoje dane w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i nadającym
się do odczytu przez urządzenie automatyczne, a także, jeśli jest to technicznie możliwe, do przesyłania ich bez
przeszkód innemu administratorowi.
Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, masz prawo wnieść
skargę do odpowiedniego Organu Regulacyjnego w Pańs
twie Członkowskim, w którym zwykle przebywasz lub w
Pańs
twie, w którym doszło do domniemanego naruszenia.
Aby skorzystać ze swoich praw, możesz skontaktować się z Administratorem wysyłając pisemne zawiadomienie na
adres podany powyżej lub na adres tpt@faerch.com.
Ostatnia aktualizacja: Dec 2020.

