POLITYKA PRYWATNOŚCI
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument:
a) spełnia wymagania przepisów prawa w tym w zakresie: ustawy z dnia 16 lipca
2004. Prawo telekomunikacyjne, ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną, w
szczególności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na
urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług
świadczonych drogą elektroniczną
b) zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez
Greenko Sp. z o.o. ul. Łosia 3A, NIP: 966 20 99 373, tel.: +48 85 674 34 75, email:
biuro@greenko.pl
2. Administratorem danych osobowych jest Greenko Sp. z o.o.
3. Ilekroć w niniejszym dokumencie używa się poniżej zdefiniowanych pojęć, mają one
następujące znaczenie (Definicje):
a) Administrator, bądź Administrator danych osobowych (w tym również podanych
przez Państwa za pośrednictwem Serwisu) – oznacza Greenko Sp. z o.o. ul. Łosia 3A,
NIP: 966 20 99 373, tel.: +48 85 674 34 75, email: biuro@greenko.pl
b) Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,
zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których
Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
c) Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora,
związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za
pośrednictwem Serwisu.
d) Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów
Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
e) Serwis – oznacza: stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis
internetowy, działający w domenie greenko.pl i jej subdomenach.

f) Dane osobowe: wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i
nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub
jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby
fizycznej; dla uchylenia wątpliwości Cookies stanowią dane osobowe, i podlegają u
Administratora przetwarzaniu w sposób przypisany dla danych osobowych;
g) Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego
Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
h) Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z Serwisu.
3. Administrator, przetwarzając Państwa dane osobowe stosuje środki
organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami polskiego prawa oraz
zgodnie z rozporządzeniami unijnymi, oraz podejmuje wszelkie niezbędne
działania w celu zabezpieczenia Państwa danych jakimikolwiek
naruszeniami, w tym przez ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem
zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub
przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych.
4. W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające
Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych.
Administrator nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych
stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i
nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jedyne co możemy zrobić, to
doradzić Państwu, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie
oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dot. polityki
prywatności, jak i dokumentem stosowania plików cookies, jeżeli takowe
zostały stworzone, a w ich braku skontaktowali się z administratorem
danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.
Przetwarzanie danych osobowych i Realizacja praw podmiotów danych
5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników
odwiedzających Serwis poprzez zapewnienie im bezpieczeństwa zgodnie
ze standardem wymaganym w rozporządzeniu 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, Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119 str. 1 (dalej: RODO).
6. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach
do niezbędnego minimum, stosownie do art. 5 ust.1 lit. c RODO.

7. Administrator przetwarza tylko takie dane informatyczne, które są
generowane automatycznie przez połączenie internetowe Użytkownika,
wyszukiwarkę, adres internetowy (np. adres IP, czas korzystania z danych
stron, nazwy wybieranych stron, stosowane wyszukiwarki), a także plik
bądź pliki „cookie”, w celu monitorowania ruchu w Serwisie oraz do badań
diagnostycznych i marketingowych. Administrator wykorzystuje
powyższe dane wyłącznie do celów statystycznych, nie służą one do
osobistej identyfikacji Użytkownika. Informacje te wykorzystujemy w
diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą
ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną
WWW.
OSOBOM, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, PRZYSŁUGUJĄ NASTĘPUJĄCE PRAWA:
a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie
zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w
tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie
posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie
usunięcia danych;
b) prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię
przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
c) prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne
niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są
niekompletne;
d) prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych,
których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla
których zostały zebrane;
e) prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania
Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem
operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich
przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki
nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja
organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
f) prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są
przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator

wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym
na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych
innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne
możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;
g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba,
której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych
osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego
sprzeciwu;
h) prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane
dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych,
które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów
analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia);
sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
i) prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody,
osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem
zgody.
j) prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:
a) w formie pisemnej na adres: Greenko Sp. z o.o. ul. Łosia 3A, NIP: 966 20 99 373,
b) drogą e-mailową na adres: biuro@greenko.pl
9. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek
na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe
informacje.

10. Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np.
członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do
posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub
upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację
autentyczności wniosku.
11. Co do zasady, odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu
miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu
Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia.

PLIKI COOKIES
13. Serwis korzysta z tzw. plików Cookies (ciasteczka), a poniżej przedstawia
się szczegółowe informacje w tym zakresie.
14. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia
Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się
do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego
oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają
zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i
dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies
zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas
przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
15. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas
trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z
Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie
Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm
cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani
żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
16. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do
swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu
będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

17. Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w następujących celach:
a. Konfiguracji serwisu i realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności
stron internetowych – rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednio
wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; –
zapamiętania danych potrzebnych do korzystania z serwisu.
b. Analiz i badań oraz audytu oglądalności – tworzenia anonimowych statystyk, które
pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron
internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
c. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
18.Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące
plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez
pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu
poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki
internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. 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 Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w
zakresie stosowania plików cookies:
a) Przeglądarka Internet Explorer
b) Przeglądarka Mozilla FireFox
c) Przeglądarka Chrome
d) Przeglądarka Safari
e) Przeglądarka Opera
19. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z
dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
20. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
21. Każdy użytkownik Serwisów powinien dbać o bezpieczeństwo swoich
urządzeń, które służą dostępowi do sieci Internet. Takie urządzenie

powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji
wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz
włączoną zaporę sieciową (ang. firewall). Użytkownik powinien ponadto
cyklicznie sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na
nim posiadają najnowsze aktualizacje, ponieważ w atakach
wykorzystywane są błędy wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu.
Producenci programów starają się eliminować takie zagrożenia za pomocą
aktualizacji.
22. Polityka obowiązuje od dnia 25.05.2018. Jeżeli będą miały miejsce zmiany
polityki, poinformujemy o nich Użytkowników Serwisu natychmiast, w
ramach zakładki „Polityka prywatności.

