POLITYKA COOKIES
Z dnia 22.07.2020 roku

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych
na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu pod adresem
www.reddotranslatoins.pl do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez
Administratora Serwisu.

1. DEFINICJE
a. Serwis - serwis internetowy działający pod adresem
www.reddotranslations.pl
b. Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub
usługobiorców Administratora
c. Administrator - Operatorem serwisu oraz Administratorem danych
osobowych jest REDDO Translations sp. z o.o., prowadząca działalność pod
adresem: Twarda 44, 00-831 Warszawa, o nadanym numerze identyfikacji
podatkowej (NIP): 5272686304, świadcząca usługi drogą elektroniczną za
pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do
informacji w urządzeniach Użytkownika
d. Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą
elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
e. Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za
pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
f. Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików
zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
2. RODZAJE COOKIES
a. Pliki cookies są używane do przechowywania informacji o sesji Użytkownika
(tj. o adresie IP, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem, czasie
połączenia oraz innych parametrach technicznych połączenia).
b. Serwis wykorzystuje pliki cookies własne oraz pliki cookies podmiotów
trzecich w szczególności w celu:
i. dopasowania zawartości Serwisu do indywidualnych
preferencji Użytkownika;
ii. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie
jego zawartości. Analiza tych statystyk jest anonimowa i
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umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Serwisu;
statystyki stosuje się też do oceny popularności Serwisu;
iii. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu
dopasowanych materiałów reklamowych, w szczególności w
sieci Google. Serwis wykorzystuje m.in. narzędzie remarketingu
oraz listy podobnych odbiorców, które udostępnia firma
Google.
iv. realizacji celów określonych poniżej w części CELE DO
KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE
c. Rodzaje możliwych cookies:
i. Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z
Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny
Serwisu
ii. Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z
Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne
Serwisów zewnętrznych
iii. Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z
Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne
podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji
pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
iv. Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z
Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne
do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane
automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że
konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb
usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
3. BEZPIECZEŃSTWO

a. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich
zachowaniu w następujący sposób:
i. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które
zostają wprowadzone do systemów Operatora.
ii. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw.
„ciasteczka”), dla których:
b. Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z
Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów,
koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
c. Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne
są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
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d. Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od
partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista
partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
e. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w
warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane
logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze
użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
f. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego
oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania
danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje
komponentów programistycznych.

4. CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE

a. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może
przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach
użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć
świadczenie usług w ramach Serwisu.
b. Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują
pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam
Użytkowników, prowadzenie newslettera, prowadzenie systemu komentarzy,
obsługa zapytań przez formularz, prezentacja oferty lub informacji oraz
realizacja zamówionych usług
c. Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje
pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak
np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki
zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania
Serwisu.
d. Serwowanie usług multimedialnych - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne
wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług
multimedialnych.
e. Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne
wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych.
f. Hosting - Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera
operatora: mydevil.net
5. INFORMACJE W FORMULARZACH
a. Serwis może zbierać informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w
tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
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b. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie
czasu, adres IP).
c. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą
powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika
wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika
pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
d. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia
serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo
kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
6. LOGI ADMINISTRATORA
a. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu.
Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
7. ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE

a. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google
Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do
operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane
informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu
końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika
gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i
edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/
b. Administrator może stosować techniki remarketingowe, pozwalające na
dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na
stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są
wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do
przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do operatorom
reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa
plików cookie.
c. Administrator może korzystać z piksela Facebooka. Ta technologia
powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że
dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym
wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Administrator
nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych
serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w
urządzeniu końcowym użytkownika.
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d. Administraotr może stosować rozwiązanie badające zachowanie
użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania
na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do
operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W
szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane
osobowe.
e. Administrator może stosować rozwiązanie automatyzujące działanie
Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do
użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na
otrzymywanie korespondencji marketingowej od Administratora.

8. SERWISY ZEWNĘTRZNE

a. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane
osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej
z umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.
Dotyczy to takich grup odbiorców:
i. firma hostingowa na zasadzie powierzenia
ii. kurierzy
iii. operatorzy systemu komentarzy
iv. operatorzy rozwiązania typu chat online
v. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z
danych w celu realizacji celu działania strony
vi. firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora Administrator może współpracować z następującymi serwisami
zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach
Użytkownika:
• Google Analytics – narzędzia zbierającego informacje na temat
odwiedzin Serwisu, wyświetlonych podstron i czasu, jaki
Użytkownik spędził w Serwisie
• Google AdSense
• Google AdWords –narzędzia remarketingowego
• Facebook
• Facebook Pixel – narzędzia umożliwiającego kierowanie
spersonalizowanych reklam do użytkowników Facebooka (
• Twitter
• AddThis
• HotJar – narzędzia tworzącego tzw. „mapy ciepła”
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9. MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA
DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY
ZEWNĘTRZNE

a. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia
dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych
plików Cookies
b. Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych
przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na
stronie: jak wyłączyć cookie.
c. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej
pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za
pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
d. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora nie
dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności
określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W
odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej
niż przez 3 lata.
e. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć
w Polityce prywatności dostępnej na stronie Administratora

10. WYMAGANIA SERWISU

a. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika
może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
b. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo
działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w
jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

11. ZMIANY W POLITYCE COOKIE
a. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki
Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
b. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej
stronie.
c. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.
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