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1) Wstęp 
 

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, co robimy z danymi osobowymi osób odwiedzających naszą 
stronę. Wyjaśniamy, jakie dane i po co gromadzimy oraz w jaki sposób je przetwarzamy. 

 

2) Administrator danych 
 

Administratorem danych osobowych jest Latona S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ks.I.Skorupki 5, 00-
546 Warszawa, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców pod numerem KRS 0000542047, NIP 5252609424, posiadająca kapitał zakładowy w 
wysokości 100.000,00 zł, w całości wpłacony. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Latona 
S.A. jest Pan Wojciech Marciniak, e-mail: iod@latona.pl 

Strona posada certyfikaty SSL  - protokół sieciowy, który stał się powszechnie przyjętym standardem 
szyfrowania danych w Internecie. Umożliwia nawiązywanie bezpiecznych połączeń pomiędzy 
przeglądarką internetową, a serwerem na którym znajdują się dane. 

 

3) Zakres zbieranych danych osobowych 
 

Poniżej wymieniamy rodzaje danych osobowych, które mogą być u nas gromadzone, przechowywane 
i wykorzystywane: 

 informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki 
oraz system operacyjny; 

 informacje o wizytach użytkownikach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, 
długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie; 

 informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym 
kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz; 

 informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w 
Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów; 

 informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem; 
 wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz. 

 

4) Wykorzystanie danych osobowych 
 

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane 
do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności i wymienionych poniżej. 

Dane osobowe możemy wykorzystywać do następującego celu: 
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 administrowania naszą stroną internetową i biznesem; 
 personalizowania naszej strony internetowej dla osoby odwiedzającej ją; 
 dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te 

osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na 
podstawie tych informacji); 

 zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w 
związku z naszą witryną; 

 prezentacji oferty i informacji, 
 zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom; 
 weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej 
 innych zastosowań. 

 

Nie będziemy bez wyraźnej zgody użytkownika przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub 
jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego. 

 

5) Udostępnienie danych osobowych 
 

O ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności możemy ujawniać 
dane osobowe użytkownika:  

 naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej,  
 przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, 
 członkom naszej grupy spółek (tzn. spółkom zależnym, głównej spółce holdingowej i jej 

spółkom zależnym). 

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika: 

 w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa; 
 w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami administracyjnymi lub sądowymi; 
 w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to 

udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom); 
 nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które 

sprzedajemy (lub rozważamy); i 
 wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego 

właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej 
opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich 
danych osobowych. 

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa ww. np. 
podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych 
osobowych (tzw. processorzy). Odbiorcami danych osobowych, które przetwarzamy jako 
administrator danych osobowych mogą być:  

 podmioty świadczące usługi hostingowe  
 pozostali podwykonawcy, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi 

serwisowania oprogramowania lub sprzętu,  
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 audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi 
 organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji 

publicznej, 

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszej Polityce Prywatności nie będziemy udostępniać 
osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika. 

 

6) Transfer danych 
 

Informacje, które gromadzimy mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym z krajów, w 
którym prowadzimy działalność my i nasze spółki zależne, głównej spółce holdingowej i jej spółkom 
zależnym i mogą być przesyłane pomiędzy tymi krajami w celu umożliwienia wykorzystania informacji 
zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. 

Informacje, które zbieramy, mogą być przekazywane do następujących krajów: Dania, Wielka 
Brytania. 

 

7) Przechowywanie danych osobowych 
 

Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, określonych w Polityce 
Prywatności, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do realizacji tych celów. 

Zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe: 

 w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa; 
 jeśli dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań 

sądowych; i 
 w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to 

udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom). 

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej 
stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Nie wolno 
nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. 

 

8) Bezpieczeństwo danych osobowych 
 

Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, 
nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika. 

Przechowujemy i będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe na naszych bezpiecznych 
serwerach (chronionych hasłem i zaporą). 
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Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie 
niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane. 

 

9) Prawa użytkownika 
 

Użytkownik może zażądać aktualizacji lub udostępnienia jego danych osobowych, które są 
przechowywane. Udostępnienie takich danych wiąże się z dostarczeniem odpowiedniego dowodu 
tożsamości.  

Możemy na żądanie użytkownika ukrywać dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo. 

Użytkownik ma także prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych. 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, użytkownicy jako osoby fizyczne 
mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. 

Użytkownik ma także prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych. 

 

10) Cookies 
 

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików 
cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe 
zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez 
niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na 
danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej 
witryny internetowej. 

Możemy korzystać też z usług podmiotów trzecich (m.in. Google Analytics), których lista może się 
zmieniać, a które wykorzystują pliki cookies w celu monitorowania ruchu na naszych stronach WWW, 
zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób 
użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, ustalania liczby anonimowych użytkowników 
naszych stron WWW. 

Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do 
połączenia z Serwisami i wybrać opcję automatycznego odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj 
pozwalają też zarządzać cookies. 

 

11) Aktualizacje Polityki Prywatności  
 

Niniejsza Polityka może być okresowo aktualizowana poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich 
nowej wersji. Należy sprawdzać stronę, aby upewnić się o dostępności aktualnej wersji i zapoznać ze 
zmianami w tej Polityce. 


