
Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.ceragem.pl

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług Ceragem
poprzez Serwis.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
MBN Group Monika Borycka-Nosal siedzibą w Tarnowie NIP: 6571013393
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z
odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i
aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w
następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje zgodnie z
Regulaminem Formularza Kontaktowego zamieszczonego przy formularzu.

b) poprzez gromadzenie plików “cookies”:
i) Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach

statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy
indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może
zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w
przeglądarce.

ii) Strona używa następujących plików cookie:
1)

Nazwa pliku cookie Cel Czas

trwania

Typ pliku cookie

XSRF-TOKEN Używane ze

względów

bezpieczeństwa

Sesja Niezbędna

hs Używane ze

względów

bezpieczeństwa

Sesja Niezbędna



svSession Używane w

połączeniu z

logowaniem

użytkownika

2 lata Niezbędna

SSR-caching Używane do

wskazania

systemu, z którego

została

wyrenderowana

strona

1 minuta Niezbędna

_wixCIDX Wykorzystywane do

monitorowania/deb

ugowania systemu

3 miesiące Niezbędna

_wix_browser_sess Wykorzystywane do Sesja Niezbędna

polityka zgody Wykorzystywane do

parametrów banera

plików cookie

12 miesięcy Niezbędna

smSession Wykorzystywane do

identyfikacji

zalogowanych

członków witryny

Sesja Niezbędna

TS* Wykorzystywane ze

względów

bezpieczeństwa i

zapobiegania

oszustwom

Sesja Niezbędna

bSession Wykorzystywane do

pomiaru

efektywności

systemu

30 minut Niezbędna



fedops.logger.session

Id

Wykorzystywane do

pomiaru

stabilności/efektywn

ości

12 miesięcy Niezbędna

wixLanguage Wykorzystywane na

wielojęzycznych

witrynach

internetowych, aby

zapisać preferencje

językowe

użytkownika

12 miesięcy Funkcjonalne

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione
osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam
umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich
danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które
może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie
ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich
zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do
dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.


