POLITYKA PRYWATNOŚCI
Poniższa polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi
osobowymi, a także wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony
internetowej firmy Zeelandia – https://www.zeelandia.pl
Administratorem strony jest firma Zeelandia sp. z o.o., ul. Sowia 6c, 62-080 Tarnowo
Podgórne woj. wielkopolskie, NIP: 782-00-26-025

Definicje
1. Administrator – firma Zeelandia sp. z o.o., ul. Sowia 6c, 62-080 Tarnowo Podgórne
woj. wielkopolskie, NIP: 782-00-26-025
2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.zeelandia.pl
3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony

Polityka prywatności.
Administrator , a jednocześnie operator niniejszego Strony przywiązuje szczególną wagę
do poszanowania prywatności Użytkownika odwiedzającego Stronę. Dane zebrane
podczas odwiedzin Strony gromadzone w dziennikach logów, są wykorzystywane tylko i
wyłącznie do celów administrowania Stroną i serwerem.
Dane osobowe otrzymane od Użytkownika za pomocą formularzy elektronicznych są
przez Administratora za pośrednictwem dostawcy usług hostingowych, przechowywane
na zasadach określonych w prawie polskim, a w szczególności w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926).
Administrator zapewnia Użytkownikowi swojej Strony bezpieczeństwo transakcji.
Wszystkie informacje i dane przekazywane przez Użytkownika strony za pomocą Strony i
formularzy chronione są z użyciem najnowocześniejszych technologii zabezpieczenia
przepływu informacji (protokół SSL – Secure Socket Laver – służący do szyfrowania
danych, które są transmitowane przez Internet), zgodnie z wszelakimi normami
prawnymi, obowiązującymi normami bezpieczeństwa i zasadami poufności danych. Dane
personalne, a także kontaktowe Użytkowników odwiedzających Stronę wykorzystywane
są tylko w niezbędnym zakresie oraz w przypadku gdy Użytkownik t wyrazi odpowiednia
zgodę na przetwarzanie danych, także w celach marketingowych. Zgoda taka pozwala na
bieżące otrzymywanie aktualizacji o zmianach w ofercie i usługach firmy Zeelandia.
Przetwarzanie danych Użytkownika w zakresie wykraczającym poza realizację zawartej
umowy, będzie możliwe tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika.
Firma Zeelandia nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stron
internetowych, do których odnośniki mogą być umieszczone są na Stronie. W przypadku
znaczących zmian, które dotyczyłyby obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone
zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Polityka cookies
Strona nie zbiera w automatyczny sposób żadnych informacji, za wyjątkiem informacji
zawartych w tzw. plikach cookies. Pliki cookies (inaczej nazywane „ciasteczka”) stanowią
pakiety danych informatycznych, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i wszystkich podstron. Pliki cookies zawierają
zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości Strony do indywidualnych
preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; w szczególności dane
zawarte w plikach pozwalają rozpoznać sprzęt Użytkownika Strony i prawidłowo w sposób
spersonalizowany wyświetlić stronę internetową; tworzenia statystyk i analiz, które pomagają
nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co z kolei umożliwia
ulepszanie jej struktury i zawartości; utrzymanie sesji po zalogowaniu Użytkownika Strony,
dzięki tej funkcji Użytkownik nie musi zawsze i na każdej stronie wprowadzać loginu i hasła;
W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze mechanizmy plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” są to pliki
tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego
wylogowania, czy opuszczenia Strony lub dezaktywacji oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez z góry
określony czas w parametrach plików lub do czasu ręcznego/automatycznego ich usunięcia
przez Użytkownika.
W bardzo wielu przypadkach oprogramowanie, które służy do przeglądania stron
(przeglądarka internetowa) domyślnie jest tak skonfigurowana, że dopuszcza
przechowywanie cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Jednakże Użytkownik
Strony może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
Preferencje i ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby zablokować
automatyczną obsługę 'ciasteczek' w ustawieniach przeglądarki bądź zawsze informować o
ich umieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości
obsługi cookies dostępne są w ustawieniach (właściwościach) oprogramowania (przeglądarki
internetowej).
Jednocześnie Administrator informuje, że ograniczenia zastosowania plików cookies na
Stronie może wpłynąć na funkcjonalności dostępne na Stronie. Wszystkie pliki cookies
umieszczane w urządzeniu Użytkownika Strony mogą być wykorzystywane również przez
współpracujących z operatorem Strony partnerów.

Technologie
Administrator informuje użytkownika, że stosuje następujące mechanizmy śledzące działania
podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:


kod śledzenia Google Analytics – w celach analizy statystyk Strony

Użytkowanie Strony
Informacje i treści zawarte na Stronie, są publikowane dla celów informacyjnych,
poznawczych, edukacyjnych oraz rozrywkowych. Użytkownik, który odwiedza Stronę
wyraża zgodę na warunki i zasady użytkowania Strony
Wszystkie dane, informacje, grafika umieszczone na niniejszej stronie internetowej są
chronione przepisami ustawy o prawie autorskim i stanowią autonomiczną własność
Administratora lub/i autorów udostępniających te informacje za pośrednictwem Strony

Odpowiedzialność
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania ze Strony, a
w szczególności za szkody wynikające z:
1. interpretowania i/lub wykorzystania informacji dostępnych na Stronie oraz za
jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
2. braku możliwości korzystania ze Strony, braku dostępu do niej, utraty danych lub utraty
korzyści płynących z informacji dostępnych na Stronie;
3. tymczasowego charakteru danych i informacji oraz treści, które mogą ulec w każdej
chwili zmianie w procesie kontroli, weryfikacji i korekty przed osiągnięciem
definitywnego kształtu, nie umieszczonego na Stronie;
4. usunięcia przez użytkownika plików cookies (tzw. ciasteczka), a tym samym utraty
personalizacji niniejszej Strony;
5. treści informacji udostępnianych na zasadzie odtwórczej lub za pośrednictwem
udostępnienia oprogramowania umożliwiającego pozyskanie takiej informacji.

Wykorzystanie treści serwisu
Kopiowanie i powielanie danych i informacji zawartych na Stronie możliwe jest wyłącznie z
podaniem pełnych danych firmy Administratora jako źródła informacji.
Zabrania się rozpowszechniania i wykorzystywania danych i informacji zawartych na Stronie
w celach komercyjnych, a szczególnie poprzez włączanie ich w inne serwisy internetowe, tak
by stanowiły ich integralną całość.
Grafika (znaki graficzne, loga) użyte w niniejszym serwisie są prawnie chronionym znakiem
towarowym. Wszelkie zmiany ich kształtu i kolorystyki są zabronione.
Jednocześnie zezwala się na wykorzystywanie treści zawartych na niniejszej Stronie na
następujących warunkach:
1. prezentowanie całej treści zamieszczonej na konkretnej stronie, bez zmian treści
(przeróbek, skrótów etc.)
2. zamieszczona informacja może być wykorzystywana w celach naukowych lub
badawczych z zastrzeżeniem operacyjnego charakteru tej informacji;
3. zezwala się na umieszczanie na własnej witrynie części materiałów Administratora, o
ile zostało to wyrażone w sposób jawny.

Dane osobowe
Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą
formularzy dostępnych na Stronie i formularza zakupu produktu.
Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
Dane osobowe Użytkownika zbierane przez Administratora za pośrednictwem Strony
zbierane są - zgodnie z wolą Użytkownika, w celu realizacji umowy sprzedaży lub umowy o
świadczenie innego typu Usług (mailing, newsletter) na rzecz Użytkownika.
Administrator gwarantuje, że dane osobowe Użytkownika zbierane przez Administratora za
pośrednictwem Strony zbierane są zgodnie z wolą Użytkownika, w celu realizacji procesu
rekrutacji na wybrane stanowisko i po ustaniu tego procesu dane osobowe zostaną
niezwłocznie usunięte.
Administrator gwarantuje poufność przekazanych mu danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika
akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim.
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzania danych
osobowych następującym podmiotom:


OVH sp. z o.o. ul. Szkocka 5 lok. 1 54-402 Wrocław w celu przechowywania danych
osobowych na serwerze,



MailerLite Paupio 46, Vilnius, Lithuania– w celu korzystania z systemu mailingowego
MailChimp, służącego do przesyłania newslettera,

Użytkownikowi ma prawo do:


dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,



do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych



do przenoszenia swoich danych,



prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli Użytkownik
wcześniej taką zgodę wyraził,



prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego w związku z przetwarzaniem swoich
danych osobowych przez Administratora

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o
świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi
Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej w miejscu w którym
takową umowę można zawrzeć i przed zawarciem danej umowy.

Serwer
1. Korzystanie ze Strony jest bezpośrednio związane z przesyłaniem zapytań do serwera, na
którym Strona jest przechowywana.
2. Wszystkie zapytania kierowane do serwera zapisywane są w jego lodach. Log obejmuje
adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informację o przeglądarce, informacje o
systemie operacyjnym z jakich korzysta Użytkownika
3. Na serwerze przechowywane i zapisywanie są logi
4. Informacje zapisane w logach serwera nie są kojarzone z osobami korzystającymi ze
Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
Logi stanowią dane pomocnicze do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest
ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

