Zasady Ochrony Prywatności Danych Pozyskanych na stronie internetowej
www.ebi24.pl*
EBI SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z
siedzibą w Warszawie, ul. Kochanowskiego 8A/21, 01-864 Warszawa, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531846, NIP 1182103372,
„EBI24” dba o ochronę i poszanowanie prywatności użytkowników. Niniejsze zasady
ochrony prywatności stanowią podstawę, na której przetwarzane są dane osobowe
uzyskiwane od lub przesyłane przez użytkowników. Prosimy o uważne zapoznanie się
z zasadami w celu zrozumienia naszego podejścia i praktyk związanych z danymi
osobowymi oraz sposobem ich przetwarzania.
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(„Ustawa”), organem kontrolującym dane jest firma EBI SYSTEMS Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul.
Kochanowskiego 8A/21, 01-864 Warszawa, e-mail: kontakt@ebi24.com

Gromadzenie informacji
Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane dotyczące użytkowników strony
www.ebi24.com i www.ebi24.pl :
1. Dane kontaktowe uzyskiwane w ramach formularzy uzupełnianych na naszej
stronie internetowej www.ebi24.pl i www.ebi24.com , w tym informacje w ramach:
• subskrypcji Newslettera;
• formularzy kontaktowych;
• formularzy rejestracji;
• zapytania o daną usługę;
• prośby o kontakt telefoniczny;
• odpowiedzi na kampanię;
• uczestnictwa w konkursie lub promocji;
• przesłania pytania lub opinii
• powiadomień web-push.

2. Szczegóły odwiedzin naszej strony przez użytkownika, w tym dane dotyczące
ruchu sieciowego, lokalizacji i dzienników odwiedzin oraz inne dane komunikacyjne, a
także informacje o wykorzystanych zasobach.
Użytkownik może zrezygnować z opcji otrzymywania korespondencji od nas w
momencie przesłania do nas danych oraz przy każdej okazji nawiązania kontaktu z
naszej strony przez kliknięcie w odpowiedni wskazany link.

Adresy IP
Możemy gromadzić informacje dotyczące komputera użytkownika, w tym jego adresu
IP, systemu operacyjnego i typu przeglądarki internetowej w celach związanych z
zarządzaniem

stroną

reklamodawców.
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z przeglądaniem oraz wzorcami zachowań, które w żaden sposób nie umożliwiają
identyfikacji użytkownika.

Miejsce przechowywania danych osobowych
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przechowywanie lub przetwarzanie w na potrzeby EBI24. Zobowiązujemy się podjąć
wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania
danych w zgodzie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności.
Niestety, nie jest możliwe zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa danych
przesyłanych za pośrednictwem Internetu. Choć zobowiązujemy się podjąć wszelkie
działania związane z ochroną danych użytkowników, nie jesteśmy w stanie
zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych do naszej witryny —
użytkownik powinien być świadomy ryzyka, które się z tym wiąże. Po uzyskaniu
informacji od użytkownika zastosujemy zaawansowane procedury i funkcje
bezpieczeństwa w celu zapobiegnięcia nieautoryzowanemu dostępowi do danych.

Wykorzystanie informacji
Informacje dotyczące użytkownika są wykorzystywane następująco:
• Na potrzeby zapewnienia najlepszego sposobu prezentowania zawartości naszej
witryny z perspektywy użytkownika oraz jego komputera;

• Na potrzeby dostarczenia informacji na temat naszych produktów, usług, ofert lub
rozwiązań technicznych na żądanie użytkownika lub z własnej inicjatywy, po
wcześniejszym uzyskaniu zgody użytkownika na ich przesyłanie;
• Na potrzeby kontaktu w związku z opiniami na temat naszych produktów i usług,
które mogą zostać wykorzystane do działań marketingowych oraz badań i analiz, po
wcześniejszym uzyskaniu zgody użytkownika.
Nie udostępniamy danych innym podmiotom zewnętrznym w celach marketingowych
lub sprzedażowych bez uzyskania dodatkowej zgody.

Opcje wyboru
Użytkownik będzie mógł skorzystać lub zrezygnować z opcji wykorzystywania jego
danych w sposób opisany powyżej w chwili ich przesyłania.
Jeśli nie chcesz więcej otrzymywać od nas korespondencji e-mail lub innych
materiałów promocyjnych, możesz zrezygnować z tej opcji, korzystając z jednej z
poniższych metod:
• drogą e-mail i umieszczając w temacie dopisek „unsuscribe” (anulowanie
subskrypcji) na adres: kontakt@ebi24.pl
• korzystając z pól dotyczących rezygnacji z opcji, które znajdują się w formularzu, a
następnie przesłanie go;
• kontaktując się listownie na adres EBI24, ul. Filtrowa 59/2, 02-056 Warszawa

Udostępnianie informacji
Dane te możemy także udostępnić innym podmiotom, jeśli zostaniemy do tego
zobowiązani na mocy przepisów prawa bądź też w celu wyegzekwowania Warunków
użytkowania lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy EBI24, naszych
klientów lub innych podmiotów. Udostepnianie informacji nie dotyczy dancyh
zgromadzonych w systemie obsługi dokuemntów EBI24.

Aktualizacja / dostęp do danych osobowych/
czynności na stronie www.ebi24.com o
www.ebi24.pl

Jeśli dane osobowe (np. kod pocztowy lub adres e-mail) ulegną zmianie lub
stwierdzimy, że są niepełne, podejmiemy działania w zakresie ich korekty,
aktualizacji lub usunięcia z naszej bazy danych. W celu powiadomienia nas o zmianie
lub niezgodności należy przesłać stosowną informację pod adres: kontkat@ebi24.pl
lub listownie pod adres siedziby firmy

Łącza do witryn innych podmiotów
Nasza witryna może od czasu do czasu zawierać łącza do i z witryn naszych
partnerów, dostawców lub portali internetowych. EBI24 nie ponosi odpowiedzialności
za zawartość jakichkolwiek stron internetowych, do których prowadzą łącza ze jej
strony. Decydując się na odwiedzenie strony internetowej innego podmiotu,
użytkownik zobowiązuje się zapoznać z właściwymi zasadami ochrony prywatności
oraz obowiązującymi warunkami użytkowania.

Powiadomienie o zmianach
Jeżelli zmienimy zasady ochrony prywatności, będą one opublikowane na stronie
www.ebi24.pl, aby użytkownicy mieli łatwy dostęp do informacji na temat
gromadzonych przez nas danych oraz sposobu ich wykorzystywania, a także, w
niektórych

przypadkach,
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zdecydujemy się wykorzystać dane użytkowników w sposób inny niż określony w na
moment ich zbierania, poinformujemy użytkowników o tym fakcie za pośrednictwem
poczty e-mail. Użytkownik będzie mógł zdecydować czy wyrazić zgodę na nową
formę wykorzystania danych lub odrzucić ją.

Pliki cookie
Na stronie internetowej www.ebi24.pl i www.ebi24.com są wykorzystywane pliki cookie,
które umożliwiają odróżnienie użytkownika od innych. Dzięki temu możemy ułatwić
obsługę

naszego

serwisu

podczas

przeglądania,

a
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funkcjonowanie, dostarczać szczegółowe materiały odpowiednie dla konkretnego
użytkownika. Jeśli chcesz wyłączyć obsługę plików cookie, zapoznaj się z zasobami
pomocy swojej przeglądarki.
*Ochrona polityki prywatności nie dotyczy danych zgromadzonych w systemie obsługi
dokumentów EBI24. Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych w systemie obsługi
dokumentów elektronicznych objęte są regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną
dostępnym tutaj (link do regulaminu w stopce)

