Polityka prywatności
Niniejsza Polityka prywatności określa jakie dane, w jakim zakresie i w jakim celu są pobierane,
przetwarzane i wykorzystywane podczas wizyty na stronie internetowej ROEE Sp. z o.o.
Podczas wizyty na stronie internetowej ROEE Sp. z o.o. mogą być pozyskiwane dane, w
przypadku których nie można wykluczyć ich odniesienia do konkretnej osoby.
Adresy IP
Adres IP składa się z ciągu czterech liczb przedzielonych kropką, z których każda posiada
wartość pomiędzy 0 a 255 (np. 123.45.67.89). Z reguły adres IP jest przydzielany automatycznie
przez Państwa dostawcę. Aby móc wyświetlać naszą stronę, serwer ROEE Sp. z o.o. pobiera
Państwa adres IP i zachowuje go w maskowanej formie, tzn. zostają zapisane tylko pierwsze trzy
liczby (np. 123.45.67.xxx). Niezależnie od tego, czy posiadają Państwo stały lub dynamiczny
adres IP, w wyniku powyższego nie można zidentyfikować danej osoby. W celu analizy błędów
Państwa maskowany adres IP jest zachowywany w protokołach naszego serwera sieciowego
(tzw. pliki dziennika), a do celów statystycznych przez program analizy sieciowej „Google
Analytics“. Plik dziennika jest usuwany najpóźniej po siedmiu dniach.
Dane przeglądarki
Serwer sieciowy ROEE Sp. z o.o. pobiera dane przekazywane przez Państwa przeglądarkę i
standardowo zachowuje ich część w plikach dziennika. Wśród danych znajdują się informacje o
Państwa systemie operacyjnym, przeglądarce, z której Państwo korzystają, nazwie
wyświetlanych informacji, momencie wejścia na naszą stronę internetową, stronie poprzednio
odwiedzanej przez Państwa oraz ilości danych przekazywanych Państwu. Na podstawie tych
danych nie można zidentyfikować danej osoby, ponieważ adres IP jest dostępny tylko w
maskowanej formie. Przekazane dane są także zachowywane i przetwarzane w celu analizy
błędów oraz w celach statystycznych w pliku dziennika.
Cookies
Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe, które Państwa
przeglądarka zapisuje na żądanie strony internetowej ROEE Sp. z o.o. na Państwa urządzeniu.
Chodzi przy tym z jednej strony o tymczasowe pliki cookie, które są automatycznie usuwane w
momencie zamykania Państwa przeglądarki, a z drugiej strony o tzw. trwałe cookies, których
maksymalna ważność wynosi do dwóch lat.
Z pomocą cookies możliwa jest analiza korzystania z naszej strony internetowej, przy czym nie
chodzi o sposób korzystania ze strony konkretnej osoby, a analizę, jak strona internetowa ROEE
Sp. z o.o. jest wykorzystywana w ogólności, jakie informacje i jak często są wyświetlane, jakie
obszary strony internetowej są szczególnie intensywnie wykorzystywane, jak długo
użytkownicy przebywają na stronie internetowej lub na jej podstronach, gdzie ewentualnie
znajdują się nieprawidłowe linki itd. Dane pobrane w związku z tym są przechowywane
anonimowo lub zapisywane bez odniesienia do konkretnej osoby.
ROEE Sp. z o.o. korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które
wykorzystują pliki cookies w następujących celach:






monitorowanie ruchu na stronie internetowej ROEE Sp. z o.o.;
zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki
sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe
doskonalenie naszych produktów;
ustalanie liczby anonimowych użytkowników strony internetowej;
kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść.

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:


Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google
Analytics: tools.google.com);

Google Analytics
W celu analizy zachowań użytkowników używamy Google Analytics, usługi analizy sieci Google
Inc. (dalej zwanej „Google”).
Google Analytics wykorzystuje cookies, które są przechowywane na Państwa komputerze i
umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej przez Państwa. Cookies
wykorzystane przez Google Analytics mogą być plikami tymczasowymi lub trwałymi, których
maksymalna ważność z reguły nie przekracza dwóch lat. Informacje wytworzone przez cookies
dotyczące wykorzystania przez Państwa strony internetowej są przekazywane z reguły do
serwera Google w USA i tam przechowywane.
Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z
innymi danymi Google.
Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu i przekazywaniu danych wytworzonych przez cookies
(Google'a), a dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa
adresu IP) do Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i
zainstalują
Państwo
wtyczkę
do
przeglądarki
znajdującą
się
pod
linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .
Mogą Państwo zapobiec umieszczaniu cookies przez stronę internetową ROEE SP. Z O.O. w
ustawieniach Państwa przeglądarki, np. dodając tę stronę internetową do wyjątków lub poprzez
ogólny zakaz akceptowania cookies. Ponadto w każdym momencie mają Państwo możliwość
ręcznego usunięcia poszczególnych cookies. Prosimy o korzystanie z menu Pomoc w Państwa
przeglądarce w celu dokonania odpowiednich ustawień.
Mogą Państwo korzystać z naszej strony internetowej także bez wykorzystania cookies, jednak
w pojedynczych sytuacjach może dojść do ograniczeń w trakcie korzystania ze strony.
Klauzula informacyjna tj. Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych zgodnie z art.
13 RODO znajduje się tutaj.

