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POLITYKA PRYWATNOŚCI 

I COOKIES 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Operatorem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.greenwaypolska.pl (dalej 

zwany „Serwis”) oraz Administratorem Danych Osobowych jest GeenWay Polska Sp. z o.o. z 

siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia (dalej zwana „Spółka”). 

2. Spółka dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. 

Niniejszy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania 

informacji o Użytkownikach naszego Serwisu. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią 

dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystywania plików 

Cookies. 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący 

sposób: 

a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,  

b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików Cookies (tzw. ciasteczka).  

5. Serwis zbiera informacje podane przez Użytkownika Serwisu dobrowolnie. Dane podane w 

formularzach są przetwarzane wyłącznie w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza 

zgodnie z zamieszczoną informacją.  

6. Serwis może zapisywać informacje o parametrach połączenia (np. oznaczenie czasu przeglądania 

Serwisu, adres IP itp.). 

II. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES 

1. Serwis korzysta z plików Cookies.  

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 

które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do 

korzystania ze stron internetowych Serwisu.  

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki Cookies oraz 

uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 

4. Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach: 

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, 

również z wykorzystaniem Google Analytics; 

b. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania 

z Serwisu. 

5. 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 
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Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w 

parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

6. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w 

urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym 

zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie lub blokowanie plików Cookies. 

Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej 

Użytkownika. 

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na 

stronach Serwisu. 

8. Polityka prywatności w zakresie zbierania statystyk przez Google Analytics dostępna jest na 

stronie internetowej: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/. 

III. LOGI SERWERA 

1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie 

serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu 

zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. 

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: 

a. czas nadejścia zapytania, 

b. czas wysyłania odpowiedzi, 

c. nazwę stacji Użytkownika, 

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http, 

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku 

gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, 

f. informacje o rodzaju urządzenia Użytkownika,  

g. informacje o przeglądarce internetowej Użytkownika, 

h. informacje o adresie IP, w tym informacja z jakiego kraju loguje się Użytkownik. 

3. Powyżej przedstawione dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis.  

4. Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwisem i serwerem.  

IV. DANE OSOBOWE 

1. Administrator Serwisu przetwarza dane osobowe na podstawie zgody udzielonej przez 

Użytkownika oraz zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie  świadczenia usług drogą 

elektroniczną oraz ustawie o ochronie danych osobowych.  

2. Administrator Serwisu oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające 

ochronę danych osobowych i innych wprowadzonych danych, a w szczególności zabezpiecza 

dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 

nieuprawnioną, zniszczeniem, zmianą, utratą lub przetwarzaniem niezgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. 

Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, 

bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach 

może uniemożliwić korzystanie z Serwisu. 
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2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności 

obowiązujące na innych zewnętrznych stronach internetowych, do których prowadzą umieszczone 

w Serwisie odnośniki. Rekomendujemy, by po przejściu na inną stronę internetową zapoznać się z 

polityką prywatności tam ustaloną.  

3. Administrator Serwisu zastrzega prawo do dokonywania w każdym czasie zmian w niniejszej 

Polityce prywatności i Cookies. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie 

internetowej Administratora. 


