Polityka prywatności
Przed skorzystaniem z tej witryny internetowej proszę się zapoznać z niniejszą polityką prywatności.
Korzystanie z witryny oznacza zaakceptowanie naszych Warunków korzystania ze strony internetowej
znajdujących się na stronie https://hazera.pl/wp-content/uploads/2018/07/Warunki-korzystania-zestrony-internetowej.pdf i niniejszej polityki prywatności. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody, nie
powinien korzystać z tej witryny.
Współadministratorami danych osobowych użytkowników jest Spółka Hazera Poland Sp. z o.o. (zwana dalej
„HAZERA”, „my” albo „nasz”). Szanujemy prywatność użytkowników i jesteśmy zaangażowani w jej ochronę,
przestrzegając niniejszej polityki („Polityka prywatności”).
Niniejsza Polityka prywatności przedstawia rodzaje informacji, jakie zbieramy od użytkowników albo
użytkownicy nam przekazują, odwiedzając witrynę www.hazera.pl („Witryna”), oraz nasze praktyki w zakresie
zbierania, przechowywania, zabezpieczania, wykorzystywania i ujawniania owych informacji, a także
możliwości ich usunięcia z naszych systemów. Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem
„Ostatniej modyfikacji”, podanym u dołu strony. Możemy zmienić niniejszą Polityką prywatności w dowolnym
czasie wedle własnego uznania (patrz niżej: „Zmiany Polityki prywatności”). Kontynuując korzystanie z
niniejszej Witryny, użytkownik zgadza się z takimi zmianami, a zatem powinien okresowo odwiedzać tę stronę
w celu zapoznania się z aktualną Polityką prywatności.

1. Zakres niniejszej Polityki prywatności
Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do niniejszej Witryny i informacji zebranych przez Witrynę albo
innymi kanałami (na przykład, gdy użytkownik wymienił dane kontaktowe z jednym z naszych przedstawicieli
albo podmiotami partnerskimi bądź podał swoje dane osobowe na formularzu zgłoszeniowym na spotkanie
i/lub na formularzu reklamodawcy, i/lub za pomocą jakiekolwiek z naszych aplikacji).

2. Informacje, jakie otrzymujemy od użytkownika
Zbieramy informacje, za pomocą których użytkownik może zostać zidentyfikowany, takie jak: imię i nazwisko,
adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu albo innego identyfikatora umożliwiającego kontakt z
użytkownikiem, online albo offline („Dane osobowe”“), bezpośrednio od użytkownika, który ich udzieli.
Obejmują one informacje przekazane, na przykład, kontaktując się z nami, zapisując się na listę
subskrybentów biuletynu informacyjnego, wypełniając formularze, ankietę itd.
W ramach naszego uzasadnionego interesu w promowaniu naszych produktów i usług, będziemy
wykorzystywać Dane osobowe w celu informowania użytkownika o innych usługach i produktach, jakie mogą
go zainteresować oraz do uzyskania od niego informacji zwrotnych na temat naszej witryny internetowej i
naszych produktów. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas informacji drogą listową lub
elektroniczną, korzystając z łącza zawartego w takiej wiadomości elektronicznej albo kontaktując się z nami
(patrz: adres poniżej).

3. Informacje, jakie zbieramy automatycznie
Dzięki technologiom automatycznego gromadzenia danych możemy automatycznie zbierać informacje na
temat sprzętu użytkownika, czynności i wzorców jego zachowań w sieci w trakcie korzystania przez niego z
Witryny. Informacje gromadzone w sposób automatyczny mogą obejmować następujące rodzaje informacji: (i)
szczegóły dotyczące wizyt na Witrynie, w tym dane o ruchu i lokalizacji, rejestry i inne dane dotyczące
komunikacji oraz zasobów przeglądanych i wykorzystywanych na Witrynie; oraz (ii) informacje na temat
komputera i połączenia internetowego użytkownika, w tym adres IP adres, system operacyjny i rodzaj
przeglądarki internetowej (zwane łącznie „Informacjami na temat wizyt”). Możemy przechowywać lub łączyć
Informacje na temat wizyt z Danymi osobowymi, jakie uzyskujemy z innych źródeł albo otrzymujemy od
użytkownika. Informacje na temat wizyt będą używane do zarządzania, opracowywania i tworzenia Witryny,
do śledzenia działań użytkownika na Witrynie oraz zbierania obszernych informacji demograficznych dla
ogólnego użytku. Technologie, jakie wykorzystujemy do takiego automatycznego gromadzenia danych,
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nazywają się „Ciasteczka” (cookies). Plik typu ciasteczko zawiera informacje, które umożliwiają identyfikację
użytkownika przy każdej wizycie na Witrynie. W celu dodatkowego zabezpieczenia dane są zaszyfrowane.
Witryna może wykorzystywać Ciasteczka jako sposób mierzenia wzorców zachowań i ruchu użytkownika na
Witrynie w celu poprawy komfortu korzystania z niej. Można tak ustawić swoją przeglądarkę, aby dostawać
ostrzeżenie przed zaakceptowaniem Ciasteczek albo wybrać opcję ich odrzucenia. Na niniejszej Witrynie nie
ma konieczności akceptowania Ciasteczek, ale mogą być one potrzebne do korzystania z niektórych funkcji
Witryny dostosowanych do wymagań użytkownika.

4. W jaki sposób HAZERA wykorzystuje dane osobowe użytkowników?
Wykorzystujemy informacje, które zbieramy na temat użytkowników, albo uzyskane od nich, w tym Dane
osobowe w celu: przedstawienia użytkownikowi Witryny internetowej i jej treści, zaoferowania produktu,
informacji i usług, jakie naszym zdaniem są dla użytkownika istotne, zapewnienia skutecznej obsługi klienta,
realizacji celów, w jakich zostały one zebrane, powiadomienia użytkownika o zmianach na Witrynie, w
naszych Warunkach użytkowania albo niniejszej Polityce prywatności, kontaktowania się z użytkownikiem w
związku ze specjalnymi ofertami i innymi informacjami, jakie naszym zdaniem mogą użytkownika
zainteresować, zaproszenia użytkownika do wzięcia udziału w ankietach i udzielania informacji zwrotnych,
lepszego zrozumienia potrzeb i zainteresowań użytkownika, ulepszenia treści, funkcjonalności i użyteczności
naszej Witryny, naszych produktów i usług oraz naszych działań marketingowych i promocyjnych oraz w
jakikolwiek inny sposób, jaki możemy opisać, gdy użytkownik udziela informacji i/lub w jakimkolwiek innym
celu za zgodą użytkownika.
Dane na temat użytkowników będą przechowywane wyłącznie przez okres naszej relacji handlowej albo do
chwili otrzymania powiadomienia od użytkownika o niewyrażeniu na to zgody.

5. W jaki sposób Hazera przekazuje dane osobowe użytkowników?
Możemy ujawniać zbiorowe Informacje na temat wizyt naszych użytkowników. Będziemy wykorzystywać Dane
osobowe, aby zrealizować cel, w jakim zostały one zebrane albo w innym celu opisanym w niniejszej Polityce
prywatności:
•
Naszym jednostkom zależnym i oddziałom;
•
Wykonawcom, dostawcom usług i innych osób trzecich (takich jak operatorzy witryn internetowych,
dostawcy usług obsługi klienta, usług marketingowych, usług wsparcia technicznego albo
jakichkolwiek innych dostawców usług, którzy wspierają nas w naszych relacjach handlowych z
użytkownikiem („Osoby trzecie”). Osoby trzecie podlegają obowiązkom umownym we wdrażaniu
odpowiednich środków w zakresie ochrony technicznej i organizacyjnej w celu zabezpieczenia
Danych osobowych oraz przetwarzania tylko tych danych osobowych, które są konieczne;
•
Nabywcy albo innemu następcy w razie fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub
innej formy sprzedaży lub przeniesienia części majątku spółki HAZERA, bez względu na to czy
odbędzie się to w ramach kontynuowania działalności, bądź jako część upadłości, likwidacji czy
innego postępowania, podczas których Dane osobowe posiadane przez HAZERA na temat
użytkowników Witryny internetowej stanowią część przekazanego majątku;
•
Za zgodą użytkownika - konkretnej osobie trzeciej;
•
W celu przestrzegania orzeczenia sądu, przepisów prawa albo procesu sądowego, w tym z nakazem
rządowym albo wnioskiem ze strony organu nadzorującego;
•
W celu wprowadzenia w życie lub zastosowania Warunków użytkowania; albo
•
Jeśli uważamy, że ujawnienie danych jest niezbędne albo właściwe w celu zabezpieczenia praw,
majątku lub bezpieczeństwa firmy HAZERA, naszych klientów bądź innych osób.

6. Zabezpieczanie i ochrona własnej prywatności
Hazera zapewnia, że dane użytkownika pozostają zabezpieczone i poufne, także w przypadku przetwarzania
ich przez podwykonawców.
W tym celu mogą być podjęte pewne środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia Danych
osobowych przed utratą, nadużyciem zmianą albo usunięciem, zgodnie z poziomem ich wrażliwości.
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Ze względu na charakter technologii informatycznych nie możemy zapewnić ochrony przed złośliwym atakiem
danych (w tym danych osobowych). Niemniej jednak w przypadku stwierdzenia takiego ataku zobowiązujemy
się do bezzwłocznego poinformowania o tym użytkownika.

7. Dzieci w wieku poniżej 16 lat
Niniejsza Witryna nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 16 roku życia. Nie gromadzimy świadomie danych
osobowych od osób poniżej 16 roku życia. Użytkownicy w wieku poniżej 16 nie powinni używać ani
przekazywać żadnych informacji za pośrednictwem Witryny ani żadnej z jej funkcji. Jeżeli stwierdzimy, że
zebraliśmy albo otrzymaliśmy Dane osobowe na temat dziecka w wieku poniżej 16 lat bez potwierdzenia albo
zgody rodziców, usuniemy takie informacje. Jeśli zdaniem użytkownika możemy mieć jakiekolwiek informacje
na temat albo od dziecka w wieku poniżej 16 lat, prosimy nas powiadomić, pisząc na adres poland@hazera.pl.

8. Zmiana Polityki prywatności
Jeżeli firma HAZERA zdecyduje się zmienić niniejszą Politykę prywatności, zamieścimy takie informacje na
domowej stronie Witryny, aby użytkownik zawsze miał świadomość tego, jakie informacje gromadzimy, jak ich
używany i w jakich okolicznościach je ujawniamy. Jeżeli w jakimkolwiek momencie postanowimy wykorzystać
Dane osobowe w inny sposób niż podany w czasie ich zebrania, powiadomimy użytkownika o tym dając mu
możliwość zadecydowania, czy możemy wykorzystać dane w taki sposób. Będziemy mogli dalej korzystać z
informacji zgodnie z Polityką prywatności, według której informacje zostały zebrane.

9. Łącza do innych witryn internetowych firmy HAZERA
Ta strona zawiera hiperłącza do innych witryn internetowych prowadzonych przez firmę HAZERA albo inne
podmioty Hazera („Inne witryny internetowe”). Każda Inna witryna internetowa podlega postanowieniom
niniejszej Polityki prywatności.

10. Kontakt z firmą HAZERA
W razie pytań, obaw albo skarg dotyczących sposobu zbierania lub przetwarzania Danych osobowych przez
firmę HAZERA proszę się z nami skontaktować. Użytkownicy niniejszej Witryny internetowej mają prawo do
wglądu, skorygowania, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych. Aby to zrobić, można się w dowolnej
chwili skontaktować z firmą HAZERA pod adresem poland@hazera.pl Ostatnio zmieniono: 29 maja 2018 r.
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