Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z
korzystaniem przez Użytkownika ze strony www Administratora.
Dbamy o ochronę Państwa danych osobowych i postępowanie z nimi zgodnie z przepisami
prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób zycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
Naszym celem jest udzielenie Państwu pełnej informacji w zakresie przetwarzania przez nas
Państwa danych osobowych oraz narzędzi pozwalających Państwu skorzystać z uprawnień
wynikających z przepisów prawa.
ADMINISTRATOR
Administratorem Państwa danych osobowych – jako użytkowników strony www.evalab.pl jest
Evalab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58/15, 00-545 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000757648, NIP 5252770533, kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł.
Dane kontaktowe Administratora: adres e-mail: info@evalab.pl
Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami
dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności
wyłącznie w celu i w zakresie potrzebnym do obsługi zapytań kierowanych do
Administratora:
•

za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem www.evalab.pl

Przetwarzane są Państwa następujące dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym:
•

Imię i nazwisko

•

telefon

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest art. 6 ust. 1 pkt a)
RODO, tj. Państwa zgoda wyrażona w Serwisie – jeśli zdecydują się Państwo na jej wyrażenie.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w każdej chwili mają Państwo możliwość
cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przez przed jej
wycofaniem.
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Skutkiem niepodania danych osobowych jest brak możliwość skierowania zapytania do
Administratora poprzez formularz kontaktowy.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, aniżeli upoważnionym na
podstawie właściwych przepisów prawa.
Administrator dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia
przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym poprzez wprowadzenie kontroli dostępu do danych osobowych oraz
przestrzeganie procedury tworzenia kopii zapasowych danych (tzw. backup).
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora mają
Państwo prawo żądania:
•

dostępu do danych osobowych,

•

ich sprostowania,

•

ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

•

ich przenoszenia,

a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
Cel wykorzystywania plików cookies oraz zasady korzystania z nich
Pliki „cookies” używane na stronie internetowej www.osiris-polska.pl pozwalają naszym
Użytkownikom przede wszystkim na bezpieczne i jak najlepsze korzystanie z niej.
Czym są pliki „Cookies”
„Cookies” są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na komputerze, smartfonie
czy innych urządzeniach, z których Użytkownik łączy się z Internetem. Pliki te są pomocne,
gdyż umożliwiają serwisowi rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio się wyświetlić.
W serwisie www.evalab.pl korzystamy z plików „cookies” z wielu powodów, np.: aby
dostosować nasze strony do preferencji użytkowników, ułatwić nawigację po stronach oraz
zapewnić skuteczność procedur bezpieczeństwa. Niektóre z tych funkcji są realizowane
również przez inne rozwiązania technologiczne. Dlatego też niniejsza polityka dotycząca
plików „cookies” odnosi się zarówno do typowych plików „cookies”, jak i innych
mechanizmów spełniających ten sam cel.
W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach serwisu;
2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych serwisu;
4. „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.;
5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W jaki sposób pliki „cookies” dopasowują serwisy internetowe do potrzeb
Użytkownika
„Cookies” ułatwiają proces dostosowania zawartości serwisu internetowego do oczekiwań
Użytkowników. Analityczne pliki „cookies” wykorzystywane są w celu oceny statystyk wejść do
serwisu internetowego, bo dzięki nim wiadomo, jakie są preferencje i oceny Użytkowników,
co pozwala nam ulepszać nasz serwis internetowy.
Informujemy, iż wiele plików „cookies” pozwala na wygodniejsze i efektywniejsze korzystanie
z naszej strony.
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Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator
namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające
pozyskiwaniu i mody kowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych
drogą elektroniczną:
– Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
– Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
– Certy kat SSL.

