Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
www.relatico.pl

§1
Informacje ogólne
1. Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w serwisie internetowym
www.relatico.pl (zwanym „serwisem internetowym” lub „serwisem”). Administratorem
serwisu internetowego jest firma jest RelatiCo Barbara Adamczyk, z siedzibą ul. Hubala 1/33,
94-048 Łódź. Kontakt z Administratorem serwisu możliwy jest poprzez wysłanie maila na
adres: kontakt@relatico.pl
2. Operatorem serwisu internetowego jest firma RelatiCo Barbara Adamczyk, z siedzibą ul.
Hubala 1/33, 94-048 Łódź (zwany dalej „Operatorem serwisu”).
3. Hosting serwisu realizowany jest przez H88 S.A. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań,
NIP: 782-262-21-68, KRS: 0000612359 https://linuxpl.com/polityka-prywatnosci
4. Użytkownikiem w niniejszym dokumencie określa się każdą osobę odwiedzającą
serwis/logująca się do serwisu internetowego.
§2
Gromadzenie danych i wykorzystywanie danych
1. Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników
odwiedzających nasz serwis internetowy.
2. Serwis poprzez formularz kontaktowy gromadzi dobrowolnie przekazane dane (w tym dane
osobowe) w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz w celu marketingowych (po
uprzednim uzyskaniu odpowiednich zgód).
3. Administrator i operator serwisu gromadzi dobrowolnie przekazane w trakcie połączenia
telefonicznego dane w celu realizacji świadczonych przez siebie usług. Uzyskane dane

osobowe i kontaktowe przetwarzane są wyłącznie w wyżej wymienionym. celu. Połączenia
telefonicznego nie można uzyskać przez serwis.
4. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP
kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
W plikach logów serwera WWW przechowujemy informacje, które umożliwia serwer.
5. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami, nawet wtedy, gdy mają
indywidualny adres IP, przeglądającymi serwis internetowy. Dla zapewnienia jak najwyższej
jakości serwisu, okazjonalnie mogą być analizowane pliki z logami w celu określenia
następujących kwestii: które podstrony odwiedzane są najczęściej; jakie przeglądarki stron
WWW są stosowane oraz czy struktura strony nie zawiera błędów itp.
6. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w
administrowaniu serwisem.
7. Pliki cookies umieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu są używane do
obsługi sesji (logowanie do serwisu) oraz zapamiętania czy przeczytana została informacja
dot. plików cookies oraz ochrony przed spamem.
8. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do
administrowania serwisem i jako dowodowy, jeśli dochodzi o próby ataku hackerskiego na
serwis. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobą upoważnioną –
Operatorem serwisu i organy ścigania.
§3
Mechanizm cookies na stronie internetowej
www.relatico.pl
1. Serwis internetowy używa plików HTTP cookies.
2. Każdy Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest
do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca
korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora
informacji o których mowa w ustępie § 2 zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16
lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.).

3. Cookies wykorzystywane są do prawidłowego działania usługi reCAPTCHA wspierającej
ochronę antyspamową serwisu. Więcej o reCAPTCHA https://www.google.com/recaptcha
oraz https://pl.wikipedia.org/wiki/ReCAPTCHA.
§4
W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies
1.

Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w
formie plików cookies. Tym samy, Użytkownik odwiedzający nasz serwis, poprzez
ustawienia oprogramowania wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies w wyżej
wskazanym zakresie i celach. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać poprzez
zmianę ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że wyżej wymienione informacje
mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym.

2.

Z poziomu przeglądarki internetowej z której Użytkownik korzysta możliwe jest
samodzielne zarządzanie plikami cookies, czyli czynności typu:

a. zaakceptowanie obsługi cookies, co pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez
witryny internetowe;
b. zarządzanie plikami cookies na poziomie wybranej witryny;
c. określanie ustawień dla różnych typów plików cookies, na przykład akceptowania plików
stałych albo sesyjnych itp.;
d. blokowania lub usuwania cookies.
1.

Informujemy, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies i innych
podobnych technologii może wpłynąć na uniemożliwienie korzystania z niektórych
funkcjonalności dostępnych w naszym serwisie.

2.

Można samodzielnie dokonać zmian ustawień plików cookies wykonując następujące
czynności w poszczególnych rodzajach wyszukiwarek internetowych:

a. Google Chrome: Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność >
Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję;
b. Internet Explorer: Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać
odpowiednią opcję;
c. Mozilla Firefox: Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję;
d. Opera: Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią
opcję;
e. Safari: Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
§5
Odnośniki do innych stron
1. Serwis internetowy zawiera odnośniki do portali takich jak:
a.

https://www.facebook.com/relaticoszkolenia

b.

https://www.instagram.com/relaticoszkolenia.

Administrator i operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności
obowiązujące na innych stronach internetowych, do których następuje przekierowanie. W
związku z tym warto, aby Użytkownik po przejściu na inne strony internetowe, zapoznał się
z polityką prywatności tam obowiązującą.
1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu www.relatico.pl
§6
Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej Polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie
modyfikacje do powyższych zapisów.

