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Rozstrzyganie sporów w UE

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie internetowego systemu rozstrzygania
sporów konsumenckich (Rozporządzenie ODR), chcielibyśmy poinformować
Państwa o platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma
OS).
Konsumenci mają możliwość składania skarg na platformie
internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej pod adresem
http://ec.europa.eu/odr?tid=321098690. Niezbędne dane kontaktowe
znajdą Państwo powyżej w naszym nadruku.

Pragniemy jednak zaznaczyć, że nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w
postępowaniu rozstrzygającym spór przed polubownym sądem konsumenckim.

mailto:info@hublock.io
http://ec.europa.eu/odr?tid=321098690


Odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej

Stale rozwijamy zawartość tej strony i staramy się dostarczać poprawnych i
aktualnych informacji. Zgodnie z niemiecką ustawą o telemediach (TMG) §7 ust. 1
jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne informacje, które
udostępniamy zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Niestety, nie możemy przejąć
odpowiedzialności za poprawność wszystkich treści na tej stronie internetowej, w
szczególności tych dostarczonych przez osoby trzecie. Jako usługodawcy w
rozumieniu §§ 8 do 10 nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych
lub przechowywanych przez nich informacji ani do badania okoliczności
wskazujących na nielegalną działalność.

Nasze zobowiązania do usunięcia informacji lub zablokowania możliwości
korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa na skutek
nakazów sądowych lub urzędowych pozostają nienaruszone również w
przypadku naszej nieodpowiedzialności zgodnie z §§ 8 do 10.

Jeśli zauważysz problematyczne lub nielegalne treści, skontaktuj się z nami
natychmiast, abyśmy mogli je usunąć. Dane kontaktowe znajdą Państwo w
nadruku.

Odpowiedzialność za linki na tej stronie

Nasza strona zawiera linki do innych stron internetowych, za których treść nie
ponosimy odpowiedzialności. Nie ponosimy odpowiedzialności za strony
internetowe, do których prowadzą linki, ponieważ nie wiedzieliśmy i nie wiemy o
żadnych nielegalnych działaniach, nie zauważyliśmy ich do tej pory i natychmiast
usunęlibyśmy linki, gdybyśmy dowiedzieli się o jakichkolwiek nielegalnych
działaniach.

Jeśli zauważysz nielegalne linki na naszej stronie, skontaktuj się z nami. Dane
kontaktowe znajdą Państwo w nadruku.

Informacja o prawach autorskich

Wszystkie treści tej strony internetowej (obrazy, zdjęcia, teksty, filmy) podlegają
prawom autorskim Republiki Federalnej Niemiec. Przed rozpowszechnianiem,
powielaniem lub wykorzystywaniem zawartości tej strony internetowej, np.
publikowaniem jej na innych stronach internetowych, prosimy o skonsultowanie
się z nami. W razie potrzeby będziemy ścigać prawnie nieuprawnione
wykorzystanie części zawartości naszej strony.

Jeśli znajdziesz na tej stronie treści, które naruszają prawa autorskie, skontaktuj się
z nami.

Kreślenie zdjęć

Obrazy, zdjęcia i grafiki na tej stronie są chronione prawem autorskim. Prawa do

zdjęć są w posiadaniu następujących fotografów i firm:



Fotograf Mustermann
Polityka prywatności

Ochrona danych

Napisaliśmy tę informację o prywatności (wersja 25/03/2019-321098690), aby
wyjaśnić Ci, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
(UE) 2016/679, jakie informacje zbieramy, jak wykorzystujemy dane i jakie masz
wybory jako odwiedzający tę stronę internetową.

Niestety, w naturze rzeczy leży to, że wyjaśnienia te brzmią bardzo technicznie,
ale staraliśmy się opisać najważniejsze rzeczy tak prosto i jasno, jak to tylko
możliwe.

Automatyczne przechowywanie danych

W dzisiejszych czasach, kiedy odwiedzasz strony internetowe, pewne
informacje są automatycznie tworzone i przechowywane, również na tej
stronie.

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, tak jak robisz to teraz, nasz serwer
internetowy (komputer, na którym przechowywana jest ta strona) automatycznie
przechowuje dane takie jak

Adres (URL) strony, z której uzyskano dostęp
Przeglądarka i wersja przeglądarki
Używany system operacyjny
adres (URL) poprzednio odwiedzanej strony (referrer URL)
Nazwa hosta i adres IP urządzenia, z którego odbywa się dostęp Data i czas
w plikach (pliki logowania serwera www).

Z reguły pliki logów serwera WWW są przechowywane przez dwa tygodnie, a
następnie automatycznie usuwane. Nie przekazujemy tych danych dalej, ale
nie możemy wykluczyć, że dane te mogą być przeglądane w przypadku
niezgodnego z prawem zachowania.
Podstawą prawną, zgodnie z art. 6 ust. 1 f DSGVO (legalność przetwarzania
danych), jest uzasadniony interes w umożliwieniu bezbłędnego działania tej strony
internetowej poprzez gromadzenie plików dziennika serwera.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe, które przekazujesz nam drogą elektroniczną na tej stronie, takie jak
imię i nazwisko, adres e-mail, adres lub inne dane osobowe podczas wypełniania
formularza lub komentowania bloga, wraz z czasem i adresem IP, będą
wykorzystywane przez nas tylko w określonym celu, przechowywane bezpiecznie i
nie przekazywane osobom trzecim.



Dlatego też wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie do
komunikacji z tymi odwiedzającymi, którzy wyraźnie sobie tego życzą oraz do
realizacji usług i produktów oferowanych na tej stronie internetowej. Nie
ujawniamy Państwa danych osobowych bez Państwa zgody, ale nie możemy
wykluczyć, że dane te mogą zostać udostępnione w przypadku działań
niezgodnych z prawem.

W przypadku przesyłania nam danych osobowych pocztą elektroniczną - a więc
z dala od tej strony internetowej - nie możemy zagwarantować bezpiecznej
transmisji i ochrony danych. Zalecamy, aby nigdy nie wysyłać poufnych danych
pocztą elektroniczną bez szyfrowania.

Zgodnie z art. 6 (1) a DSGVO (legalność przetwarzania danych) podstawą
prawną jest wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie podanych danych.
Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili odwołać - wystarczy nieformalny e-mail,
nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w stopce redakcyjnej.

Prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Zgodnie z postanowieniami GDPR, generalnie przysługują Państwu następujące
prawa:

Prawo do sprostowania (art. 16 GDPR)
Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") (art. 17
GDPR) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 GDPR)
Prawo do powiadomienia - obowiązek powiadomienia w związku z poprawieniem
lub usunięciem danych osobowych lub ograniczeniem ich przetwarzania (art. 19
GDPR)
Prawo do przenoszenia danych (art. 20 GDPR)
Prawo do sprzeciwu (art. 21 GDPR)
Prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 GDPR)
Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza prawo o ochronie danych
lub że Twoje prawa do ochrony danych zostały naruszone w inny sposób, możesz
skontaktować się z Federalnym pełnomocnikiem ds. ochrony danych i wolności
informacji (BfDI).

Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookie HTTP do przechowywania
danych specyficznych dla użytkownika.
Cookie to krótki pakiet danych, który jest wymieniany między przeglądarką
internetową a serwerem internetowym, ale dla tego ostatniego jest całkowicie bez
znaczenia i nabiera znaczenia dopiero w aplikacji internetowej, np. w sklepie
internetowym, np. w postaci zawartości wirtualnego koszyka.



Istnieją dwa rodzaje plików cookie: pliki cookie first-party są tworzone przez naszą
stronę internetową, pliki cookie third-party są tworzone przez inne strony
internetowe (np. Google Analytics).
Przykładowe dane z plików cookie:

Nazwa: _ga Data
ważności: 2 lata
Zastosowanie: Zróżnicowanie odwiedzających stronę
internetową Przykładowa wartość:
GA1.2.1326744211.152321098690
Istnieją trzy kategorie plików cookie: podstawowe pliki cookie zapewniające
podstawową funkcjonalność strony internetowej, funkcjonalne pliki cookie
zapewniające wydajność strony internetowej oraz ukierunkowane pliki cookie
poprawiające komfort użytkowania.

Używamy plików cookie, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla
użytkownika. Niektóre pliki cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu
końcowym do czasu ich usunięcia. Umożliwiają nam rozpoznanie Twojej
przeglądarki przy następnej wizycie.

Wyświetlanie ustawień plików cookie i usuwanie plików cookie
Jeśli chcesz dowiedzieć się, które pliki cookie zostały zapisane w Twojej
przeglądarce, zmienić ustawienia plików cookie lub usunąć pliki cookie, możesz
to znaleźć w ustawieniach przeglądarki:

Safari: Zarządzanie plikami cookie i danymi witryny w Safari
Firefox: Usuń pliki cookie, aby usunąć dane, które witryny internetowe umieściły na
Twoim komputerze.
Chrome: usuwanie, aktywacja i zarządzanie plikami cookie w
Chrome Internet Explorer: usuwanie i zarządzanie plikami
cookie
Jeśli nie chcesz, aby dane były zapisywane w plikach cookie, możesz tak
skonfigurować swoją przeglądarkę, aby informowała Cię o ustawieniu plików cookie i
abyś zezwalał na to tylko w pojedynczych przypadkach. W każdej chwili możesz
usunąć pliki cookie, które już znajdują się na Twoim komputerze lub dezaktywować
pliki cookie. Procedura wykonania tej czynności różni się w zależności od
przeglądarki; najlepiej jest wyszukać instrukcję w Google za pomocą hasła
wyszukiwania "Delete Cookies Chrome" lub "Deactivate Cookies Chrome" w
przypadku przeglądarki Chrome lub zastąpić słowo "Chrome" nazwą przeglądarki,
np. Edge, Firefox, Safari.
Jeśli generalnie nie zezwalasz nam na używanie plików cookie, tzn.
dezaktywujesz je za pomocą ustawień przeglądarki, niektóre funkcje i strony
mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

Newsletter Polityka prywatności

Zapisując się do naszego newslettera, przekazujesz nam wyżej wymienione dane
osobowe i dajesz nam prawo do kontaktowania się z Tobą za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Dane zapisane w ramach rejestracji do newslettera wykorzystujemy
wyłącznie na potrzeby naszego newslettera i nie przekazujemy ich dalej.



Jeśli zrezygnują Państwo z subskrypcji newslettera - link do tego znajduje się na
dole każdego newslettera - usuniemy wszystkie dane, które zostały zapisane w
subskrypcji newslettera.

Polityka prywatności Google Analytics

Na tej stronie internetowej używamy Google Analytics firmy Google LLC (1600
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) do statystycznej analizy
danych dotyczących odwiedzających. Google Analytics wykorzystuje do tego celu
pliki cookie zorientowane na cel.

Pliki cookie z Google Analytics
_ga
Okres ważności: 2 lata
Zastosowanie: Zróżnicowanie odwiedzających stronę
internetową Przykładowa wartość:
GA1.2.1326744211.152321098690
_gid
Czas ważności: 24 godziny
Zastosowanie: Zróżnicowanie odwiedzających stronę
internetową Przykładowa wartość:
GA1.2.1687193234.152321098690
_gat_gtag_UA_<property-id
> Czas wygaśnięcia: 1
minuta
Zastosowanie: Służy do dławienia szybkości żądania. Gdy Google Analytics jest
wdrażane za pośrednictwem Google Tag Manager, ten plik cookie nosi nazwę
_dc_gtm_ <property-id>.
Wartość przykładowa: 1
Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można
znaleźć na stronie http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Pseudonimizacja
Naszą troską w kontekście GDPR jest ulepszanie naszej oferty i naszej strony
internetowej. Ponieważ prywatność naszych użytkowników jest dla nas ważna, dane
użytkowników są pseudonimizowane. Przetwarzanie danych odbywa się na
podstawie przepisów prawnych art. 6 EU-DSGVO ust. 1 lit. a (zgoda) i/lub f
(uzasadniony interes) DSGVO.

Dezaktywacja zbierania danych przez Google Analytics
Za pomocą dodatku do przeglądarki wyłączającego Google Analytics JavaScript
(ga.js, analytics.js, dc.js) odwiedzający stronę internetową mogą uniemożliwić
Google Analytics wykorzystywanie ich danych.

Możesz zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez cookie i
związanych z korzystaniem przez Ciebie z witryny, jak również przetwarzaniu tych
danych przez Google, klikając na poniższy link.
Pobierz i zainstaluj wtyczkę do przeglądarki:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

http://www.google.com/analytics/terms/de.html


Link dezaktywujący Google Analytics

Klikając na poniższy link dezaktywacyjny, można uniemożliwić Google
gromadzenie danych o kolejnych wizytach na tej stronie. Uwaga: Usunięcie plików
cookie, korzystanie z trybu incognito/prywatnego w przeglądarce lub korzystanie z
innej przeglądarki spowoduje ponowne gromadzenie danych.

[google_analytics_optout]Dezaktywuj Google Analytics[/google_analytics_optout].

Anonimizacja IP Google Analytics

Na tej stronie zaimplementowaliśmy anonimizację adresu IP Google Analytics.
Funkcja ta została opracowana przez Google, aby umożliwić tej witrynie
przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych i zaleceń lokalnych
organów ochrony danych, gdy zabraniają one przechowywania pełnego adresu IP.
Anonimizacja lub maskowanie IP ma miejsce natychmiast po dotarciu adresów IP
do sieci gromadzącej dane Google Analytics i przed zapisaniem lub
przetworzeniem danych.

Więcej informacji na temat anonimizacji IP można znaleźć
pod adresem
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de.

Raporty Google Analytics dotyczące cech demograficznych i zainteresowań

Włączyliśmy funkcje raportowania reklam w Google Analytics. Raporty
demograficzne i dotyczące zainteresowań zawierają informacje na temat wieku, płci
i zainteresowań. Pozwala nam to na uzyskanie lepszego obrazu naszych
użytkowników - bez możliwości przypisania tych danych do konkretnych osób.
Więcej informacji na temat funkcji reklamowych można znaleźć na stronie
https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad.

W "Ustawieniach reklam" na stronie https://adssettings.google.com/authenticated
można zrezygnować z wykorzystywania działań i informacji konta Google,
zaznaczając odpowiednie pole.

Uzupełnienie dotyczące przetwarzania danych Google Analytics

Zawarliśmy bezpośrednią umowę z Google na korzystanie z Google Analytics
poprzez zaakceptowanie "Uzupełnienia dotyczącego przetwarzania danych" w
Google Analytics.

Więcej informacji o uzupełnieniu dotyczącym przetwarzania danych dla Google
Analytics można znaleźć tutaj:
https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de&utm_id=ad

Polityka prywatności Map Google



Korzystamy z Google Maps firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, USA) na naszej stronie internetowej.

Poprzez korzystanie z funkcji tej mapy, dane są przekazywane do Google. Jakie
dane są zbierane przez Google i do czego są one wykorzystywane, można
dowiedzieć się na stronie https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Wbudowane elementy mediów społecznościowych Polityka prywatności

Na naszej stronie internetowej umieszczamy elementy serwisów
społecznościowych, aby wyświetlać obrazy, filmy i tekst.
Podczas odwiedzania stron, na których wyświetlane są te elementy, dane są
przekazywane z przeglądarki użytkownika do odpowiedniego serwisu
społecznościowego i tam zapisywane. Nie mamy dostępu do tych danych.
Poniższe linki prowadzą do stron odpowiednich serwisów społecznościowych,
gdzie wyjaśnione jest, jak obchodzą się one z Twoimi danymi:

Polityka prywatności serwisu Instagram:
https://help.instagram.com/519522125107875 W przypadku serwisu YouTube
zastosowanie ma polityka prywatności firmy Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de
Polityka prywatności Facebooka:
https://www.facebook.com/about/privacy Polityka prywatności
Twittera: https://twitter.com/de/privacy Polityka prywatności
Facebooka

Na tej stronie internetowej używamy funkcji Facebooka, sieci mediów
społecznościowych należącej do Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.
Jakie funkcje (wtyczki społecznościowe) udostępnia Facebook, można
dowiedzieć się pod adresem
https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Poprzez odwiedzenie naszej strony internetowej, informacje mogą być
przekazywane do Facebooka. Jeśli masz konto na Facebooku, Facebook może
przypisać te dane do Twojego osobistego konta. Jeśli tego nie chcesz, wyloguj się z
Facebooka.
Polityka prywatności, jakie informacje gromadzi Facebook i jak je wykorzystuje,
znajduje się pod adresem https://www.facebook.com/policy.php.

Polityka prywatności YouTube

Na tej stronie korzystamy z serwisu wideo YouTube, należącego do firmy
YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Poprzez wywołanie stron naszej witryny internetowej, które posiadają
zintegrowane filmy wideo YouTube, dane są przekazywane do YouTube,
zapisywane i analizowane.
Jeżeli posiadają Państwo konto na YouTube i są zalogowani, dane te zostaną
przyporządkowane do Państwa osobistego konta i zapisanych na nim danych.

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
http://www.facebook.com/about/privacy
http://www.facebook.com/policy.php


Jakie dane zbiera Google i do czego są one wykorzystywane, można dowiedzieć się
na stronie https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Polityka prywatności Twittera

Na tej stronie internetowej używamy funkcji Twittera, sieci społecznościowej
należącej do Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian
Street, Dublin 2 D02 AX07, Irlandia.

Może to również spowodować przekazanie danych osobowych do Twittera. Nie
monitorujemy tej wymiany danych i nie przechowujemy żadnych informacji na jej
temat.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wykorzystywania Twoich danych przez
Twittera, możesz znaleźć wszystkie informacje w polityce prywatności Twittera na
stronie https://twitter.com/de/privacy.

Jeśli masz konto na Twitterze, możesz zmienić swoje ustawienia prywatności w
ustawieniach konta na stronie https://twitter.com/settings/account.

Polityka prywatności Google+

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji Google+, sieci
społecznościowej firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View,
CA 94043, USA).

Jeśli chcesz w pełni korzystać z oferowanych funkcji, musisz posiadać konto
Google.

Również w przypadku korzystania z funkcji (przyciski Google +1, plakietka
Google+, przycisk "Follow", przycisk "Google+ Share" i link, przycisk "Sign-In",
przycisk "Hangout") bez konta Google, informacje są już przekazywane do
Google.

Jeśli podczas korzystania z powyższych funkcji użytkownik jest zalogowany na
swoim koncie Google, jego dane będą publikowane na całym świecie na stronie
https://plus.google.com/settings/ w zależności od ustawień oraz gromadzone i
analizowane przez Google.

Jakie dane zbiera Google i do czego są one wykorzystywane, można dowiedzieć się
na stronie https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Polityka prywatności na Instagramie

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji sieci mediów społecznościowych
Instagram firmy Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA.

Dzięki funkcji osadzania treści z Instagrama (funkcja embed) możemy wyświetlać
zdjęcia i filmy.

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/


Poprzez wywołanie stron, które wykorzystują takie funkcje, gromadzone są dane.
(adres IP, dane przeglądarki, data, godzina, pliki cookie) są przekazywane do
serwisu Instagram, przechowywane i analizowane.

Jeśli posiadasz konto na Instagramie i jesteś zalogowany, dane te zostaną
przypisane do Twojego osobistego konta i przechowywanych na nim danych.

Polityka prywatności, jakie informacje zbiera Instagram i jak je wykorzystuje,
znajduje się na stronie https://help.instagram.com/519522125107875.

Polityka prywatności LinkedIn

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji sieci mediów
społecznościowych LinkedIn firmy LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court,
Mountain View, CA 94043, USA.

Poprzez wywołanie stron, które wykorzystują takie funkcje, gromadzone są dane.
(adres IP, dane przeglądarki, data i godzina, pliki cookie) są przekazywane do
LinkedIn, przechowywane i analizowane.

Jeśli masz konto na LinkedIn i jesteś zalogowany, dane te zostaną przypisane
do Twojego osobistego konta i przechowywanych w nim danych.

Polityka prywatności, jakie informacje zbiera LinkedIn i jak je wykorzystuje,
znajduje się na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Polityka Prywatności Pikseli Facebooka

Na tej stronie internetowej używamy Piksela Facebooka z Facebooka, sieci
mediów społecznościowych firmy Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal
Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Kod zaimplementowany na tej stronie może ocenić zachowanie odwiedzających,
którzy trafili na tę stronę z reklamy na Facebooku. Dane te mogą być
wykorzystywane do ulepszania reklam na Facebooku i są gromadzone i
przechowywane przez Facebooka. Zebrane dane nie są dla nas widoczne i mogą
być wykorzystywane wyłącznie w kontekście zamieszczania reklam. Pliki cookie są
również ustawiane poprzez użycie kodu piksela Facebooka.

Poprzez użycie piksela Facebooka, wizyta na tej stronie jest przekazywana do
Facebooka, aby odwiedzający mogli zobaczyć dopasowane reklamy na Facebooku.
Jeśli masz konto na Facebooku i jesteś zalogowany, Twoja wizyta na tej stronie
zostanie powiązana z Twoim kontem użytkownika na Facebooku.

O tym, jak piksel Facebooka jest wykorzystywany do kampanii reklamowych,
można dowiedzieć się na stronie
https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel.

http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
http://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel


Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące reklam na Facebooku pod adresem
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen,
jeśli jesteś zalogowany na Facebooku. Na stronie
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ możesz zarządzać
swoimi preferencjami dotyczącymi reklamy internetowej opartej na użytkowaniu.
Można tam dezaktywować lub aktywować wielu dostawców jednocześnie lub
dokonać ustawień dla poszczególnych dostawców.

Więcej informacji na temat polityki Facebooka w zakresie danych
można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/policy.php.

Polityka prywatności Google AdSense

Na tej stronie korzystamy z Google AdSense, programu reklamowego firmy
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA).

W tym procesie dane dotyczące wyświetlanych materiałów reklamowych
oraz Państwa adresu IP mogą być przekazywane na serwery w USA i tam
analizowane.

W AdSense pliki cookie mają na celu umożliwienie lepszej reklamy, pliki cookie nie
zawierają danych osobowych. Google AdSense wysyła plik cookie do przeglądarki
po każdej odsłonie, każdym kliknięciu i każdej innej czynności, która prowadzi do
połączenia z serwerami Google Adsense. Jeśli przeglądarka zaakceptuje plik
cookie, zostanie on tam zapisany.

Reklamodawcy będący osobami trzecimi mogą umieszczać i odczytywać pliki
cookie w Twojej przeglądarce w ramach usługi AdSense lub używać sygnałów
nawigacyjnych do przechowywania danych, które otrzymują poprzez dostarczanie
reklam na stronie internetowej. Sygnalizatory WWW to niewielkie elementy
graficzne, które umożliwiają zapis i analizę plików dziennika, które mogą być
wykorzystywane do analiz statystycznych na potrzeby
można wykorzystać marketing internetowy.

Wyłączenie plików cookie
W każdej chwili możesz usunąć pliki cookie, które już znajdują się na Twoim
komputerze lub dezaktywować pliki cookie. Sposób postępowania zależy od
przeglądarki; najlepiej jest poszukać instrukcji w Google, wpisując w wyszukiwarkę
hasło "delete cookies chrome" lub "disable cookies chrome" w przypadku
przeglądarki Chrome lub zastąpić słowo "chrome" nazwą przeglądarki, np. edge,
firefox, safari.

Jeśli zasadniczo nie zezwalasz nam na używanie plików cookie, tzn. dezaktywujesz
je w ustawieniach przeglądarki, niektóre funkcje i strony mogą nie działać zgodnie z
oczekiwaniami.

Dezaktywuj spersonalizowane reklamy

http://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
http://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
http://www.facebook.com/policy.php


Jeśli masz konto Google, możesz wyłączyć spersonalizowane reklamy na stronie
https://adssettings.google.com/authenticated. Nawet w przypadku wyłączenia
personalizacji reklam, użytkownik może nadal oglądać reklamy oparte na takich
czynnikach, jak przybliżona lokalizacja użytkownika na podstawie adresu IP, typ
przeglądarki i ostatnio wyszukiwane hasła.

Jakie dane są zbierane przez Google i do czego są one wykorzystywane, można
dowiedzieć się na stronie https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

E-mail: info@hublock.io Stanowisko:
Dyrektor zarządzający ds. rozwoju
oprogramowania
Matthias Grimling, Mikolaj Lehman

Źródło: Stworzony za pomocą generatora odcisków z adsimple.de we współpracy
z checkmallorca.de

Rozstrzyganie sporów w UE

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie internetowego systemu rozstrzygania
sporów konsumenckich (Rozporządzenie ODR), chcielibyśmy poinformować
Państwa o platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma
OS).
Konsumenci mają możliwość składania skarg na platformie
internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej pod adresem
http://ec.europa.eu/odr?tid=321098690. Niezbędne dane kontaktowe
znajdą Państwo powyżej w naszym nadruku.

Pragniemy jednak zaznaczyć, że nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w
postępowaniu rozstrzygającym spór przed polubownym sądem konsumenckim.

Odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej

Stale rozwijamy zawartość tej strony i staramy się dostarczać poprawnych i
aktualnych informacji. Zgodnie z niemiecką ustawą o telemediach (TMG) §7 ust. 1
jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne informacje, które
udostępniamy zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Niestety, nie możemy przejąć
odpowiedzialności za poprawność wszystkich treści na tej stronie internetowej, w
szczególności tych dostarczonych przez osoby trzecie. Jako usługodawcy w
rozumieniu §§ 8 do 10 nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych
lub przechowywanych przez nich informacji ani do badania okoliczności
wskazujących na nielegalną działalność.

Nasze zobowiązania do usunięcia informacji lub zablokowania korzystania z
informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa z powodu

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
mailto:info@hublock.io
http://ec.europa.eu/odr?tid=321098690


sądowe lub urzędowe zarządzenia pozostają nienaruszone również w
przypadku naszego braku odpowiedzialności zgodnie z §§ 8 do 10.

Jeśli zauważysz problematyczne lub nielegalne treści, skontaktuj się z nami
natychmiast, abyśmy mogli je usunąć. Dane kontaktowe znajdą Państwo w
nadruku.

Odpowiedzialność za linki na tej stronie

Nasza strona zawiera linki do innych stron internetowych, za których treść nie
ponosimy odpowiedzialności. Nie ponosimy odpowiedzialności za strony
internetowe, do których prowadzą linki, ponieważ nie wiedzieliśmy i nie wiemy o
żadnych nielegalnych działaniach, nie zauważyliśmy ich do tej pory i natychmiast
usunęlibyśmy linki, gdybyśmy dowiedzieli się o jakichkolwiek nielegalnych
działaniach.

Jeśli zauważysz nielegalne linki na naszej stronie, skontaktuj się z nami. Dane
kontaktowe znajdą Państwo w nadruku.

Informacja o prawach autorskich

Wszystkie treści tej strony internetowej (obrazy, zdjęcia, teksty, filmy) podlegają
prawom autorskim Republiki Federalnej Niemiec. Przed rozpowszechnianiem,
powielaniem lub wykorzystywaniem zawartości tej strony internetowej, np.
publikowaniem jej na innych stronach internetowych, prosimy o skonsultowanie
się z nami. W razie potrzeby będziemy ścigać prawnie nieuprawnione
wykorzystanie części zawartości naszej strony.

Jeśli znajdziesz na tej stronie treści, które naruszają prawa autorskie, skontaktuj się
z nami.

Kreślenie zdjęć

Obrazy, zdjęcia i grafiki na tej stronie są chronione prawem autorskim. Prawa do

zdjęć są w posiadaniu następujących fotografów i firm:

Fotograf Mustermann
Polityka prywatności

Ochrona danych

Napisaliśmy tę informację o prywatności (wersja 25/03/2019-321098690), aby
wyjaśnić Ci, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
(UE) 2016/679, jakie informacje zbieramy, jak wykorzystujemy dane i jakie masz
wybory jako odwiedzający tę stronę internetową.

Niestety, w naturze rzeczy leży to, że wyjaśnienia te brzmią bardzo technicznie,
ale staraliśmy się opisać najważniejsze rzeczy tak prosto i jasno, jak to tylko
możliwe.



Automatyczne przechowywanie danych

W dzisiejszych czasach, kiedy odwiedzasz strony internetowe, pewne
informacje są automatycznie tworzone i przechowywane, również na tej
stronie.

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, tak jak robisz to teraz, nasz serwer
internetowy (komputer, na którym przechowywana jest ta strona) automatycznie
przechowuje dane takie jak

Adres (URL) strony, z której uzyskano dostęp
Przeglądarka i wersja przeglądarki
Używany system operacyjny
adres (URL) poprzednio odwiedzanej strony (referrer URL)
Nazwa hosta i adres IP urządzenia, z którego odbywa się dostęp Data i czas
w plikach (pliki logowania serwera www).

Z reguły pliki logów serwera WWW są przechowywane przez dwa tygodnie, a
następnie automatycznie usuwane. Nie przekazujemy tych danych dalej, ale
nie możemy wykluczyć, że dane te mogą być przeglądane w przypadku
niezgodnego z prawem zachowania.
Podstawą prawną, zgodnie z art. 6 ust. 1 f DSGVO (legalność przetwarzania
danych), jest uzasadniony interes w umożliwieniu bezbłędnego działania tej strony
internetowej poprzez gromadzenie plików dziennika serwera.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe, które przekazujesz nam drogą elektroniczną na tej stronie, takie jak
imię i nazwisko, adres e-mail, adres lub inne dane osobowe podczas wypełniania
formularza lub komentowania bloga, wraz z czasem i adresem IP, będą
wykorzystywane przez nas tylko w określonym celu, przechowywane bezpiecznie i
nie przekazywane osobom trzecim.

Dlatego też wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie do
komunikacji z tymi odwiedzającymi, którzy wyraźnie sobie tego życzą oraz do
realizacji usług i produktów oferowanych na tej stronie internetowej. Nie
ujawniamy Państwa danych osobowych bez Państwa zgody, ale nie możemy
wykluczyć, że dane te mogą zostać udostępnione w przypadku działań
niezgodnych z prawem.

W przypadku przesyłania nam danych osobowych pocztą elektroniczną - a więc
z dala od tej strony internetowej - nie możemy zagwarantować bezpiecznej
transmisji i ochrony danych. Zalecamy, aby nigdy nie wysyłać poufnych danych
pocztą elektroniczną bez szyfrowania.



Zgodnie z art. 6 (1) a DSGVO (legalność przetwarzania danych) podstawą
prawną jest wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie podanych danych.
Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili odwołać - wystarczy nieformalny e-mail,
nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w stopce redakcyjnej.

Prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Zgodnie z postanowieniami GDPR, generalnie przysługują Państwu następujące
prawa:

Prawo do sprostowania (art. 16 GDPR)
Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") (art. 17
GDPR) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 GDPR)
Prawo do powiadomienia - obowiązek powiadomienia w związku z poprawieniem
lub usunięciem danych osobowych lub ograniczeniem ich przetwarzania (art. 19
GDPR)
Prawo do przenoszenia danych (art. 20 GDPR)
Prawo do sprzeciwu (art. 21 GDPR)
Prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 GDPR)
Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza prawo o ochronie danych
lub że Twoje prawa do ochrony danych zostały naruszone w jakikolwiek inny
sposób, możesz skontaktować się z Federalnym pełnomocnikiem ds. ochrony
danych i wolności informacji (BfDI).

Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookie HTTP do przechowywania
danych specyficznych dla użytkownika.
Cookie to krótki pakiet danych, który jest wymieniany między przeglądarką
internetową a serwerem internetowym, ale dla tego ostatniego jest całkowicie bez
znaczenia i nabiera znaczenia dopiero w aplikacji internetowej, np. w sklepie
internetowym, np. w postaci zawartości wirtualnego koszyka.

Istnieją dwa rodzaje plików cookie: pliki cookie first-party są tworzone przez naszą
stronę internetową, pliki cookie third-party są tworzone przez inne strony
internetowe (np. Google Analytics).
Przykładowe dane z plików cookie:

Nazwa: _ga Data
ważności: 2 lata
Zastosowanie: Zróżnicowanie odwiedzających stronę
internetową Przykładowa wartość:
GA1.2.1326744211.152321098690
Rozróżnia się trzy kategorie plików cookie: absolutnie niezbędne pliki cookie do
zapewnienia podstawowych funkcji strony internetowej, funkcjonalne pliki cookie do
umożliwienia



Aby zapewnić wydajność strony internetowej i kierować pliki cookie w
celu poprawy komfortu użytkowania.

Używamy plików cookie, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla
użytkownika. Niektóre pliki cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu
końcowym do czasu ich usunięcia. Umożliwiają nam rozpoznanie Twojej
przeglądarki przy następnej wizycie.

Wyświetlanie ustawień plików cookie i usuwanie plików cookie
Jeśli chcesz dowiedzieć się, które pliki cookie zostały zapisane w Twojej
przeglądarce, zmienić ustawienia plików cookie lub usunąć pliki cookie, możesz
to znaleźć w ustawieniach przeglądarki:

Safari: Zarządzanie plikami cookie i danymi witryny w Safari
Firefox: Usuń pliki cookie, aby usunąć dane, które witryny internetowe umieściły na
Twoim komputerze.
Chrome: usuwanie, aktywacja i zarządzanie plikami cookie w
Chrome Internet Explorer: usuwanie i zarządzanie plikami
cookie
Jeśli nie chcesz, aby dane były zapisywane w plikach cookie, możesz tak
skonfigurować swoją przeglądarkę, aby informowała Cię o ustawieniu plików cookie i
abyś zezwalał na to tylko w pojedynczych przypadkach. W każdej chwili możesz
usunąć pliki cookie, które już znajdują się na Twoim komputerze lub dezaktywować
pliki cookie. Procedura wykonania tej czynności różni się w zależności od
przeglądarki; najlepiej jest wyszukać instrukcję w Google za pomocą hasła
wyszukiwania "Delete Cookies Chrome" lub "Deactivate Cookies Chrome" w
przypadku przeglądarki Chrome lub zastąpić słowo "Chrome" nazwą przeglądarki,
np. Edge, Firefox, Safari.
Jeśli generalnie nie zezwalasz nam na używanie plików cookie, tzn.
dezaktywujesz je za pomocą ustawień przeglądarki, niektóre funkcje i strony
mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

Newsletter Polityka prywatności

Zapisując się do naszego newslettera, przekazujesz nam wyżej wymienione dane
osobowe i dajesz nam prawo do kontaktowania się z Tobą za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Dane zapisane w ramach rejestracji do newslettera wykorzystujemy
wyłącznie na potrzeby naszego newslettera i nie przekazujemy ich dalej.

Jeśli zrezygnują Państwo z subskrypcji newslettera - link do tego znajduje się na
dole każdego newslettera - usuniemy wszystkie dane, które zostały zapisane w
subskrypcji newslettera.

Polityka prywatności Google Analytics

Na tej stronie internetowej używamy Google Analytics firmy Google LLC (1600
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) do statystycznej analizy
danych dotyczących odwiedzających. Google Analytics wykorzystuje do tego celu
pliki cookie zorientowane na cel.

Pliki cookie z Google Analytics
_ga



Okres ważności: 2 lata
Zastosowanie: Zróżnicowanie odwiedzających stronę
internetową Przykładowa wartość:
GA1.2.1326744211.152321098690
_gid
Czas ważności: 24 godziny
Zastosowanie: Zróżnicowanie odwiedzających stronę
internetową Przykładowa wartość:
GA1.2.1687193234.152321098690
_gat_gtag_UA_<property-id
> Czas wygaśnięcia: 1
minuta
Zastosowanie: Służy do dławienia szybkości żądania. Gdy Google Analytics jest
wdrażane za pośrednictwem Google Tag Manager, ten plik cookie nosi nazwę
_dc_gtm_ <property-id>.
Wartość przykładowa: 1
Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można
znaleźć na stronie http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Pseudonimizacja
Naszą troską w kontekście GDPR jest ulepszanie naszej oferty i naszej strony
internetowej. Ponieważ prywatność naszych użytkowników jest dla nas ważna, dane
użytkowników są pseudonimizowane. Przetwarzanie danych odbywa się na
podstawie przepisów prawnych art. 6 EU-DSGVO ust. 1 lit. a (zgoda) i/lub f
(uzasadniony interes) DSGVO.

Dezaktywacja zbierania danych przez Google Analytics
Za pomocą dodatku do przeglądarki wyłączającego JavaScript Google Analytics
(ga.js, analytics.js, dc.js) odwiedzający stronę internetową mogą uniemożliwić
Google Analytics wykorzystywanie ich danych.

Możesz zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez cookie i
związanych z korzystaniem przez Ciebie z witryny, jak również przetwarzaniu tych
danych przez Google, klikając na poniższy link.
Pobierz i zainstaluj wtyczkę do przeglądarki:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Link dezaktywujący Google Analytics

Klikając na poniższy link dezaktywacyjny, można uniemożliwić Google
gromadzenie danych o kolejnych wizytach na tej stronie. Uwaga: Usunięcie plików
cookie, korzystanie z trybu incognito/prywatnego w przeglądarce lub korzystanie z
innej przeglądarki spowoduje ponowne gromadzenie danych.

[google_analytics_optout]Dezaktywuj Google Analytics[/google_analytics_optout].

Anonimizacja IP Google Analytics

http://www.google.com/analytics/terms/de.html


Na tej stronie zaimplementowaliśmy anonimizację adresu IP Google Analytics.
Funkcja ta została opracowana przez Google, aby umożliwić tej witrynie
przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych i zaleceń lokalnych
organów ochrony danych, gdy zabraniają one przechowywania pełnego adresu IP.
Anonimizacja lub maskowanie IP ma miejsce natychmiast po dotarciu adresów IP
do sieci gromadzącej dane Google Analytics i przed zapisaniem lub
przetworzeniem danych.

Więcej informacji na temat anonimizacji IP można znaleźć
pod adresem
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de.

Raporty Google Analytics dotyczące cech demograficznych i zainteresowań

Włączyliśmy funkcje raportowania reklam w Google Analytics. Raporty
demograficzne i dotyczące zainteresowań zawierają informacje na temat wieku, płci
i zainteresowań. Pozwala nam to na uzyskanie lepszego obrazu naszych
użytkowników - bez możliwości przypisania tych danych do konkretnych osób.
Więcej informacji na temat funkcji reklamowych można znaleźć na stronie
https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad.

W "Ustawieniach reklam" na stronie https://adssettings.google.com/authenticated
można zrezygnować z wykorzystywania działań i informacji konta Google,
zaznaczając odpowiednie pole.

Uzupełnienie dotyczące przetwarzania danych Google Analytics

Zawarliśmy bezpośrednią umowę z Google na korzystanie z Google Analytics
poprzez zaakceptowanie "Uzupełnienia dotyczącego przetwarzania danych" w
Google Analytics.

Więcej informacji o uzupełnieniu dotyczącym przetwarzania danych dla Google
Analytics można znaleźć tutaj:
https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de&utm_id=ad

Polityka prywatności Map Google

Korzystamy z Google Maps firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, USA) na naszej stronie internetowej.

Poprzez korzystanie z funkcji tej mapy, dane są przekazywane do Google. Jakie
dane są zbierane przez Google i do czego są one wykorzystywane, można
dowiedzieć się na stronie https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Wbudowane elementy mediów społecznościowych Polityka prywatności

Na naszej stronie internetowej umieszczamy elementy serwisów
społecznościowych, aby wyświetlać obrazy, filmy i tekst.

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/


Podczas odwiedzania stron, na których wyświetlane są te elementy, dane są
przekazywane z przeglądarki użytkownika do odpowiedniego serwisu
społecznościowego i tam zapisywane. Nie mamy dostępu do tych danych.
Poniższe linki prowadzą do stron odpowiednich serwisów społecznościowych,
gdzie wyjaśnione jest, jak obchodzą się one z Twoimi danymi:

Polityka prywatności serwisu Instagram:
https://help.instagram.com/519522125107875 W przypadku serwisu YouTube
zastosowanie ma polityka prywatności firmy Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de
Polityka prywatności Facebooka:
https://www.facebook.com/about/privacy Polityka prywatności
Twittera: https://twitter.com/de/privacy Polityka prywatności
Facebooka

Na tej stronie internetowej używamy funkcji Facebooka, sieci mediów
społecznościowych należącej do Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.
Jakie funkcje (wtyczki społecznościowe) udostępnia Facebook, można
dowiedzieć się pod adresem
https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Poprzez odwiedzenie naszej strony internetowej, informacje mogą być
przekazywane do Facebooka. Jeśli masz konto na Facebooku, Facebook może
przypisać te dane do Twojego osobistego konta. Jeśli tego nie chcesz, wyloguj się z
Facebooka.
Polityka prywatności, jakie informacje gromadzi Facebook i jak je wykorzystuje,
znajduje się pod adresem https://www.facebook.com/policy.php.

Polityka prywatności YouTube

Na tej stronie korzystamy z serwisu wideo YouTube, należącego do firmy
YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Poprzez wywołanie stron naszej witryny internetowej, które posiadają
zintegrowane filmy wideo YouTube, dane są przekazywane do YouTube,
zapisywane i analizowane.
Jeżeli posiadają Państwo konto na YouTube i są zalogowani, dane te zostaną
przyporządkowane do Państwa osobistego konta i zapisanych na nim danych.

Jakie dane zbiera Google i do czego są one wykorzystywane, można dowiedzieć się
na stronie https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Polityka prywatności Twittera

Na tej stronie internetowej używamy funkcji Twittera, sieci społecznościowej
należącej do Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian
Street, Dublin 2 D02 AX07, Irlandia.

Może to również spowodować przekazanie danych osobowych do Twittera. Nie
monitorujemy tej wymiany danych i nie przechowujemy żadnych informacji na jej
temat.

http://www.facebook.com/about/privacy
http://www.facebook.com/policy.php
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wykorzystywania Twoich danych przez
Twittera, możesz znaleźć wszystkie informacje w polityce prywatności Twittera na
stronie https://twitter.com/de/privacy.

Jeśli masz konto na Twitterze, możesz zmienić swoje ustawienia prywatności w
ustawieniach konta na stronie https://twitter.com/settings/account.

Polityka prywatności Google+

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji Google+, sieci
społecznościowej firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View,
CA 94043, USA).

Jeśli chcesz w pełni korzystać z oferowanych funkcji, musisz posiadać konto
Google.

Również w przypadku korzystania z funkcji (przyciski Google +1, plakietka
Google+, przycisk "Follow", przycisk "Google+ Share" i link, przycisk "Sign-In",
przycisk "Hangout") bez konta Google, informacje są już przekazywane do
Google.

Jeśli podczas korzystania z powyższych funkcji użytkownik jest zalogowany na
swoim koncie Google, jego dane będą publikowane na całym świecie na stronie
https://plus.google.com/settings/, w zależności od ustawień, oraz gromadzone i
analizowane przez Google.

Jakie dane zbiera Google i do czego są one wykorzystywane, można dowiedzieć się
na stronie https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Polityka prywatności na Instagramie

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji sieci mediów społecznościowych
Instagram firmy Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA.

Dzięki funkcji osadzania treści z Instagrama (funkcja embed) możemy wyświetlać
zdjęcia i filmy.

Poprzez wywoływanie stron, które wykorzystują takie funkcje, dane są gromadzone i
(adres IP, dane przeglądarki, data, godzina, pliki cookie) są przekazywane do
serwisu Instagram, przechowywane i analizowane.

Jeśli posiadasz konto na Instagramie i jesteś zalogowany, dane te zostaną
przypisane do Twojego osobistego konta i przechowywanych na nim danych.

Polityka prywatności, jakie informacje zbiera Instagram i jak je wykorzystuje,
znajduje się na stronie https://help.instagram.com/519522125107875.

Polityka prywatności LinkedIn

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/


Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji sieci mediów
społecznościowych LinkedIn firmy LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court,
Mountain View, CA 94043, USA.

Poprzez wywoływanie stron, które wykorzystują takie funkcje, dane są gromadzone i
(adres IP, dane przeglądarki, data i godzina, pliki cookie) są przekazywane do
LinkedIn, przechowywane i analizowane.

Jeśli masz konto na LinkedIn i jesteś zalogowany, dane te zostaną przypisane
do Twojego osobistego konta i przechowywanych w nim danych.

Polityka prywatności, jakie informacje zbiera LinkedIn i jak je wykorzystuje,
znajduje się na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Polityka Prywatności Pikseli Facebooka

Na tej stronie internetowej używamy Piksela Facebooka z Facebooka, sieci
mediów społecznościowych firmy Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal
Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Kod zaimplementowany na tej stronie może ocenić zachowanie odwiedzających,
którzy trafili na tę stronę z reklamy na Facebooku. Dane te mogą być
wykorzystywane do ulepszania reklam na Facebooku i są gromadzone i
przechowywane przez Facebooka. Zebrane dane nie są dla nas widoczne i mogą
być wykorzystywane wyłącznie w kontekście zamieszczania reklam. Pliki cookie są
również ustawiane poprzez użycie kodu piksela Facebooka.

Poprzez użycie piksela Facebooka, wizyta na tej stronie jest przekazywana do
Facebooka, aby odwiedzający mogli zobaczyć dopasowane reklamy na Facebooku.
Jeśli masz konto na Facebooku i jesteś zalogowany, Twoja wizyta na tej stronie
zostanie powiązana z Twoim kontem użytkownika na Facebooku.

O tym, jak piksel Facebooka jest wykorzystywany do kampanii reklamowych,
można dowiedzieć się na stronie
https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel.

Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące reklam na Facebooku pod adresem
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen,
jeśli jesteś zalogowany na Facebooku. Na stronie
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ możesz zarządzać
swoimi preferencjami dotyczącymi reklamy internetowej opartej na użytkowaniu.
Można tam dezaktywować lub aktywować wielu dostawców jednocześnie lub
dokonać ustawień dla poszczególnych dostawców.

Więcej informacji na temat polityki Facebooka w zakresie danych
można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/policy.php.

http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
http://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel
http://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
http://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
http://www.facebook.com/policy.php


Polityka prywatności Google AdSense

Na tej stronie korzystamy z Google AdSense, programu reklamowego firmy
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA).

W tym procesie dane dotyczące wyświetlanych materiałów reklamowych
oraz Państwa adresu IP mogą być przekazywane na serwery w USA i tam
analizowane.

W AdSense pliki cookie mają na celu umożliwienie lepszej reklamy, pliki cookie nie
zawierają danych osobowych. Google AdSense wysyła plik cookie do przeglądarki
po każdej odsłonie, każdym kliknięciu i każdej innej czynności, która prowadzi do
połączenia z serwerami Google Adsense. Jeśli przeglądarka zaakceptuje plik
cookie, zostanie on tam zapisany.

Reklamodawcy będący osobami trzecimi mogą umieszczać i odczytywać pliki
cookie w Twojej przeglądarce w ramach usługi AdSense lub używać sygnałów
nawigacyjnych do przechowywania danych, które otrzymują poprzez dostarczanie
reklam na stronie internetowej. Sygnalizatory WWW to niewielkie elementy
graficzne, które umożliwiają zapis i analizę plików dziennika, które mogą być
wykorzystywane do analiz statystycznych na potrzeby
można wykorzystać marketing internetowy.

Wyłączenie plików cookie
W każdej chwili możesz usunąć pliki cookie, które już znajdują się na Twoim
komputerze lub dezaktywować pliki cookie. Sposób postępowania zależy od
przeglądarki; najlepiej jest poszukać instrukcji w Google, wpisując w wyszukiwarkę
hasło "delete cookies chrome" lub "disable cookies chrome" w przypadku
przeglądarki Chrome lub zastąpić słowo "chrome" nazwą przeglądarki, np. edge,
firefox, safari.

Jeśli zasadniczo nie zezwalasz nam na używanie plików cookie, tzn. dezaktywujesz
je w ustawieniach przeglądarki, niektóre funkcje i strony mogą nie działać zgodnie z
oczekiwaniami.

Dezaktywuj spersonalizowane reklamy
Jeśli masz konto Google, możesz wyłączyć spersonalizowane reklamy na stronie
https://adssettings.google.com/authenticated. Nawet w przypadku wyłączenia
personalizacji reklam, użytkownik może nadal oglądać reklamy oparte na takich
czynnikach, jak przybliżona lokalizacja użytkownika na podstawie adresu IP, typ
przeglądarki i ostatnio wyszukiwane hasła.

Jakie dane są zbierane przez Google i do czego są one wykorzystywane, można
dowiedzieć się na stronie https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

