Polityka Cookies

IMAGINE Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, na swojej witrynie internetowej
wykorzystuje pliki cookies. Jeśli korzystacie Państwo z nich bez zmiany ustawień
przeglądarki w Waszym urządzeniu, przyjmujemy, że wyrażacie zgodę na użycie tych
plików. W każdym momencie jednak możecie Państwo zmienić ustawienia przeglądarki
decydujące o tym użyciu. Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje na ten temat.
Niniejsza polityka plików cookies odnosi się do wszystkich witryn internetowych należących
do IMAGINE Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi, ul. Pomorska 77 lok.
23,.
Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez witrynę internetową do urządzenia
internauty i na nim zapisywane. Zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, określoną
przez właściciela witryny wartość oraz czas przechowywania na urządzeniu użytkownika.
Wyróżniamy dwa typy plików cookies:
•

sesyjne, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu zamknięcia przez
niego przeglądarki (usunięcia jej z pamięci operacyjnej urządzenia);

•

trwałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony przez
właściciela witryny lub do momentu ich skasowania przez użytkownika.

Pliki cookies są wykorzystywane w witrynach należących do IMAGINE Sp. z o.o. Spółka
Komandytowa wyłącznie do następujących celów:
•

uzależnienie sposobu prezentacji wybranych elementów witryn od decyzji
użytkowników;

•

wyświetlania specjalnych komunikatów informacyjnych i reklamowych;

•

prowadzenia statystyk odwiedzin, czyli pozyskiwania anonimowych danych
dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z witryn.

Pliki cookies używane są również przez podmiot współpracujący z IMAGINE Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa, tj. Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, USA. Wykorzystujemy usługi Google Analytics oraz YouTube, które
posiadają własne regulacje dotyczące polityki prywatności:
• Polityka prywatności Google

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na kontrolę działania mechanizmu cookies,
włącznie z jego całkowitym wyłączeniem.
Informacje na temat ustawień cookies w najpopularniejszych przeglądarkach dla
komputerów osobistych oraz urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów itp.) dostępne są
stronach ich producentów:
• Mozilla Firefox,
• Google Chrome dla systemów Android i Windows,
• Microsoft Internet Explorer dla Windows,
• Opera,
• Apple Safari dla iOS,
• Microsoft Internet Explorer Mobile dla Windows Phone.

Polityka Prywatności
1.

2.

3.
4.
5.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest IMAGINE Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w
Łodzi, ul. Pomorska 77 lok. 23,.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana
za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z IMAGINE
Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, w celu realizacji usług świadczonych drogą
elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)
dochodzenia możliwych roszczeń wobec Usługobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:
1. Insert S.A.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także
po jej zakończeniu w celach związanych z:
1. dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co o zasady
maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
2. wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w
szczególności podatkowych i rachunkowych,

3.

6.

7.

8.

9.

dane dla celów marketingowych: - w przypadku przetwarzania danych na
podstawie zgody – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu
wycofania zgody; - w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie
uzasadnionego celu IMAGINE Sp. z o.o. Spółka Komandytowa – do
czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu;
4. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych
osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do
momentu wycofania przedmiotowej zgody.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług
świadczonych drogą elektroniczną i bezpośrednią przez IMAGINE Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa. W razie niepodania danych osobowych, IMAGINE Sp. z
o.o. Spółka Komandytowa nie będzie w stanie świadczyć wskazanych usług.
Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób
istotnie na Panią/Pana wpływa.

