
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
www.warmtec.pl

1. Informacje ogólne
Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady 
dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz 
prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na stronie www.warmtec.pl plików 
cookies oraz narzędzi analitycznych.

2. Administrator danych osobowych
Administratorem twoich danych osobowych jest Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem 
www.warmtec.pl jest WARMTEC Sp. z o.o. zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000471866, NIP 527-269-88-56, REGON 146809211.

3. Dane kontaktowe w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych

Wszelkie zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez WARMTEC Sp. z o.o. prosimy 
kierować na podany poniżej adres:

WARMTEC Sp. z o.o. , 
Al. Jana Pawła II 27 
00-867 Warszawa

 Można do nas napisać na adres: biuro@warmtec.pl lub zatelefonować pod numer:  (22) 280 96 70.

4. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:

    „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”

    „ograniczenie celu”,

    „minimalizacja danych”,

    „prawidłowość”,

    „ograniczenie przechowywania”,

    „integralność i poufność”.
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5. Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych

Rejestracja konta Art. 6 ust 1a) RODO zgoda osoby której dane dotyczą  do 
czasu cofnięcia zgody

Imię, adres poczty elektronicznej
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6. Cookies

Na naszych stronach internetowych możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies. 
Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowym może przesyłać do przeglądarki użytkownika w celu ich 
zapisywania na komputerze, tablecie  użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym. Pliki cookies mogą ułatwić 
korzystanie z serwisu internetowego poprzez zachowanie informacji o statusie, aplikacji, preferencjach i innych 
informacji o użytkowniku, a także administrowanie tymi informacjami. Ustawienia większości przeglądarek zezwalają na 
akceptację polików cookies, ale użytkownicy mogą je zmienić, aby odmówić akceptowania plików cookies lub 
otrzymywać ostrzeżenie przy ich przesyłaniu.

    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich 
dostęp jest operator Serwisu   WARMTEC Sp. z o.o. ,  Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawawww.warmtec.pl 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania 
ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio 
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron 
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie 
Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” 
(persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki 
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w 
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
    W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające 
pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie 
uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych 
Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i 
personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, 
rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych 
do ich zainteresowań.
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    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) 
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą 
dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w 
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki 
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe 
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki 
internetowej).
    Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności 
dostępne na stronach internetowych Serwisu.
    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez 
współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
    Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem h�p://wszystkoociasteczkach.pl.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji - profilowanie danych

Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu 
decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych 
przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach 
takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. 
Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego 
profilowania

Profilowanie  polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie warmtec.pl  np. 
poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych kroków. 

Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analy�cs, Universal Analy�cs 
dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te 
pomagają Administratorowi analizować ruch na witrynie. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych 
usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do 
generowania statystyk pomocnych w administrowaniu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają 
cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę. Administrator korzystając z powyższych usług 
gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających stronę oraz sposób ich zachowania na stronie, 
informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane 
demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analy�cs informacji o jej 
aktywności na stronie - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki 
udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: h�ps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Administrator może korzystać na stronie z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę 
Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga 
Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający 
stronę, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka 
możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: 
h�ps://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu 
Facebook.com: h�ps://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_se�ngs_screen.
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8. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

 -   dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych
 -   sprostowania (zmiana, aktualizacja) danych
 -   usunięcia danych (w przypadkach wskazanych w RODO )
 -   ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 -   sprzeciwu wobec przetwarzania
 -   przenoszenia danych w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda lub umowa, której Pani/Pan jest 
stroną wycofania zgody w przypadku gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody.

Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Lista organów nadzorczych w 
pozostałych państwach członkowskich UE dostępna jest na stronie: h�p://ec.europa.eu/newsroom/ar�cle29/item-
detail.cfm?item_id=612080.
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