POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy informacje, które gromadzimy podczas korzystania przez
Ciebie z naszych stron internetowych i aplikacji.
EQUINUM Broker chroni prywatność swoich Klientów, w szczególności Twoje dane osobowe.
Danymi osobowymi są informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie
identyfikatora, takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka
szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną
tożsamość osoby fizycznej.
DANE OSOBOWE – RODO
Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej:
„RODO”). W związku z tym informujemy, że:
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY UBEZPIECZENIA ZAWIERANEJ PRZY NASZYM UDZIALE I/LUB ZA NASZYM POŚREDNICTWEM
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych jest EQUINUM Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kiepury 11 (zwany dalej
Administratorem lub EQUINUM Broker). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@equinum.pl lub
pisemnie na adres siedziby Administratora.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych pana Janusza Dębowskiego, z którym możesz się
skontaktować - we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych - poprzez email: j.debowski@evoleo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Podczas pozyskiwania Twoich danych osobowych administrator przekaże Ci wszelkie informacje wynikające z art. 13 RODO. W
przypadku, w którym administrator pozyska Twoje dane osobowe od innych osób i będzie to wymagane prawem, administrator
przekaże Ci także wszelkie informacje wynikające z art. 14 RODO najpóźniej w ciągu miesiąca od ich pozyskania, przy naszej pierwszej
komunikacji lub przy ujawnieniu danych innemu odbiorcy.
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
W zależności od wyrażonej zgody, rodzaju i zakresu świadczonych usług, a także podmiotu, z którym została zawarta umowa Twoje
dane osobowe mogą być przetwarzane przez EQUINUM Broker w szczególności:
▪
w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą - podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych dla zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
▪
w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, na podstawie obowiązku wynikającego z ustawy o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
▪
w celu wypełnienia obowiązków związanych z (i) przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu, (ii) z raportowaniem CRS, gdy
zawarliśmy umowę ubezpieczenia/przystąpiłeś do umowy ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek
prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
▪
w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku
finansowego i o Rzeczniku Finansowym – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1
lit. c RODO);
▪
w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, w tym
profilowania zgłoszeń szkód ubezpieczeniowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia,
gdy pośredniczyliśmy w zawarciu twojej umowę ubezpieczenia/przystąpiłeś do umowy ubezpieczenia - podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
▪
w celach analitycznych (doboru usług do potrzeb naszych Klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu
także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie, itp.) - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony
interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
▪
w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji
na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, gdy zawarłeś umowę ubezpieczenia/przystąpiłeś do umowy ubezpieczenia za
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naszym pośrednictwem i przy naszym udziale - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany
przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu, gdy zawarłeś umowę ubezpieczenia/przystąpiłeś do umowy ubezpieczenia za naszym pośrednictwem
lub przy naszym udziale - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu badania satysfakcji Klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej
obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług, gdy zawarłeś umowę ubezpieczenia/przystąpiłeś do
umowy ubezpieczenia za naszym pośrednictwem lub przy naszym udziale - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu oferowania Ci przez nas zniżek w ramach programów lojalnościowych będących realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu oferowania Ci przez nas produktów ubezpieczeniowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb
- podstawą prawną przetwarzania jest Twoja dobrowolna zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
dodatkowo, w celu oceny ryzyka oraz realizacji umowy ubezpieczenia możemy przetwarzać dane osobowe dotyczące Twojego
zdrowia - podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia konkretnej umowy ubezpieczenia, przy naszym udziale i za naszym pośrednictwem, będą
przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, czyli maksymalnie przez 21 lat od końca roku, w
którym wygasła ochrona ubezpieczeniowa, w tym 20 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia, dodatkowy rok jest na wypadek
roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia
dla umów ubezpieczenia kończących się w danym roku.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia do konkretnej umowy ubezpieczenia będą przetwarzane w zależności od podstawy
prawnej będzie to odpowiednio:
▪
czas trwania umowy ubezpieczenia zawartej przy naszym udziale lub za naszym pośrednictwem,
▪
czas wykonania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane,
▪
czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia zawartej przy naszym udziale lub za naszym
pośrednictwem,
▪
czas do momentu wycofania zgody.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: zakładom ubezpieczeń, zakładom ubezpieczeń na życie i zdrowie, naszym partnerom,
czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, zakładom reasekuracji. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp
nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług
w ramach likwidacji szkód.
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z
którymi współpracujemy łącząc produkty i usługi. W przypadku danych przekazywanych do Stanów Zjednoczonych, odbywa się to na
podstawie regulacji Privacy Shield. Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli
odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii przekazanych danych
osobowych.
INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową i dokonaniem oceny ryzyka jest konieczne do zawarcia
i wykonywania umowy ubezpieczenia za naszym pośrednictwem lub przy naszym udziale oraz do dokonania oceny ryzyka
ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych
w celach marketingowych jest dobrowolne.
2. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA SZKODY
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych jest EQUINUM Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kiepury 11 (zwany dalej
Administratorem lub EQUINUM Broker). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@equinum.pl lub
pisemnie na adres siedziby Administratora.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
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Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych pana Janusza Dębowskiego, z którym możesz się
skontaktować - we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych - poprzez email: j.debowski@evoleo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Podczas pozyskiwania Twoich danych osobowych administrator przekaże Ci wszelkie informacje wynikające z art. 13 RODO. W
przypadku, w którym administrator pozyska Twoje dane osobowe od innych osób i będzie to wymagane prawem, administrator
przekaże Ci także wszelkie informacje wynikające z art. 14 RODO najpóźniej w ciągu miesiąca od ich pozyskania, przy naszej pierwszej
komunikacji lub przy ujawnieniu danych innemu odbiorcy.
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane:
▪
w celu wykonania umowy ubezpieczenia zawartej przy naszym udziale i/lub za naszym pośrednictwem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
▪
w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z art. 3346 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, gdy zawarłeś umowę ubezpieczenia przy naszym
udziale lub za naszym pośrednictwem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
▪
w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku
finansowego i o Rzeczniku Finansowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
▪
w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, w tym
profilowania zgłoszeń szkód ubezpieczeniowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia,
będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom ubezpieczeniowym oraz obrony
przed nadużyciami, gdy zawarłeś umowę ubezpieczenia przy naszym udziale i/lub za naszym pośrednictwem (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
▪
w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji
na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, gdy zawarłeś umowę ubezpieczenia przy naszym udziale i /lub za naszym
pośrednictwem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
▪
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu, gdy zawarłeś umowę ubezpieczenia przy naszym udziale i/lub za naszym pośrednictwem (art. 6 ust. 1
lit. f RODO);
▪
w celu badania satysfakcji Klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej
obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług, gdy zawarłeś umowę ubezpieczenia przy naszym
udziale i/lub za naszym pośrednictwem(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
▪
w celu oceny ryzyka oraz realizacji umowy ubezpieczenia będziemy przetwarzać dane osobowe dotyczące Twojego zdrowia na
podstawie zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia konkretnej umowy ubezpieczenia będą przetwarzane do momentu przedawnienia
roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej przy naszym udziale i/lub za naszym pośrednictwem, czyli maksymalnie przez 21 lat
od końca roku, w którym wygasła ochrona ubezpieczeniowa, w tym 20 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia, dodatkowy
rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu
jednej daty usunięcia dla umów ubezpieczenia kończących się w danym roku.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: zakładom ubezpieczeń, zakładom ubezpieczeń na życie i zdrowie, naszym partnerom,
czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, zakładom reasekuracji. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp
nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług
w ramach likwidacji szkód.
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z
którymi współpracujemy łącząc produkty i usługi. W przypadku danych przekazywanych do Stanów Zjednoczonych, odbywa się to na
podstawie regulacji Privacy Shield. Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli
odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii przekazanych danych
osobowych.
INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest konieczne do likwidacji szkody - bez podania danych osobowych nie jest możliwe przeprowadzenie
postępowania likwidacyjnego.
3. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCESU REKRUTACJI
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Na potrzeby prowadzenia procesów rekrutacji EQUINUM Broker Sp. z o.o. prowadzi działania i politykę rekrutacji.
W związku z powyższym:
ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST:
EQUINUM Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kiepury 11 (zwany dalej Administratorem lub EQUINUM Broker).
Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@equinum.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych pana Janusza Dębowskiego, z którym możesz się
skontaktować - we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych - poprzez email: j.debowski@evoleo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w szczególności:
▪
w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego, w ramach którego aplikowałeś – podstawą prawną przetwarzania jest art.
221 § kodeksu pracy oraz przepisy wykonawcze oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zakresie danych wykraczający poza wskazane w
powołanych przepisach prawa podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1
lit. a RODO);
▪
dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez nas - podstawą prawną przetwarzania
jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
▪
dla celów oceny czy nie zachodzi konflikt interesów - podstawą prawną przetwarzania będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. f RODO
a naszym uzasadnionym interesem prawnym jest konieczność weryfikacji czy z uwagi na Twoją sytuację może wystąpić konflikt
interesów, który mógłby wpłynąć niekorzystnie na wykonywanie stosunku pracy lub funkcjonowanie pracodawcy;
▪
w niektórych przypadkach, z uwagi na rodzaj stanowiska, na który aplikujesz oraz o ile wyrazisz na to zgodę, Twoje dane mogą
być przetwarzane w celu przeprowadzenia testu psychologicznego lub testu kompetencji - podstawą prawną przetwarzania
będzie wówczas Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i w tym zakresie dane mogą podlegać automatycznemu przetwarzaniu;
w takiej sytuacji masz prawo żądać interwencji człowieka w zakresie interpretacji wyników automatycznego przetwarzania.
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, co nastąpi nie później niż w ciągu
4 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, w odpowiedzi, na które aplikowałeś, lub do momentu wycofania zgody.
Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji,
Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do upływu okresu, na który zgoda została udzielona, lub do momentu wycofania zgody.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
W przypadku udziału w procesie rekrutacji, Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane w
imieniu Administratora, tj. np. firmom księgowym, prawniczym, świadczącym usługi rekrutacyjne i pośrednictwa pracy lub doradztwa
personalnego.
INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
W przypadku udziału w procesie rekrutacji podanie danych wymienionych w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa ma
charakter dobrowolny, lecz jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji. Podanie innych danych niezbędnych do oceny kandydata
do pracy jest dobrowolne, ale może być konieczne do przeprowadzenia prawidłowej oceny kandydata
do pracy.
4. TWOJE PRAWA
Przysługują Ci następujące uprawnienia:
PRAWO DO SPRZECIWU
W przypadku gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez
stronę trzecią, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją
szczególną sytuacją. W takiej sytuacji przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba
że istnieją dla nas inne ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub
Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Aby wykonać prawo do sprzeciwu bądź inne prawa wskazane poniżej, skontaktuj się z nami wysyłając nam e-mail na adres:
biuro@equinum.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Zgodnie z RODO i na zasadach w nim zawartych, masz prawo do zgłoszenia poniższych żądań:
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▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) – zgodnie z art. 7 RODO masz prawo do
wycofania w dowolnym momencie wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody nie
wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – zgodnie z art. 15 RODO masz prawo uzyskania informacji na temat
przetwarzanych Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii tych danych;
prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych – zgodnie z art. 16 RODO masz prawo do zgłoszenia żądania sprostowania
(aktualizacji) Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe;
prawo usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – zgodnie z art. 17 RODO masz prawo do żądania od administratora
niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych;
ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO masz prawo do żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania Twoich danych osobowych;
prawo przenoszenia danych - zgodnie z art. 20 RODO masz prawo do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można przesłać
innemu administratorowi;
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – zgodnie z art. 77 RODO masz prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

PLIKI COOKIES
Co to jest plik „cookie"?
Pliki cookies (ciasteczka) to małe, pojedyncze pliki tekstowe, które są wysyłane przez odwiedzane strony www, a następnie pobierane
na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w plikach cookies pozwalają na odczytanie ich wyłącznie przez stronę, która je
utworzyła. Jednocześnie strona internetowa nie ma dostępu do innych plików, które znajdują się na komputerze użytkownika.
Jakich plików „cookies" używamy?
W ramach naszego serwisu internetowego prowadzonego pod adresem www.equinum.pl mogą być wykorzystywane dwa rodzaje
plików cookies:
▪
stałe - pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika lub przez czas określony w
parametrach pliku;
▪
sesyjne - pozostają na urządzeniu użytkownika do wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub do opuszczenia
strony internetowej.
W jakim celu Serwis korzysta z plików cookies?
Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis pozwalają na odpowiednie dostosowanie wyświetlanych na stronie informacji
i personalizowanie prezentowanych treści, pozwalają one również mierzyć interakcje użytkowników na stronach www. Stosujemy
pliki cookies w celu dopasowania i poprawienia sposobu działania Serwisu, jak również w celu mierzenia efektów akcji
przeprowadzanych w ramach Serwisu. Pliki cookies umożliwiają określanie Twoich upodobań, co pozwala na stałe podnoszenie
jakości naszych usług. Pliki cookies nie są wykorzystywane przez nas do kontaktu z Tobą za pomocą telefonu, maila czy poczty.
Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?
Możesz w każdym czasie zmienić ustawienia przeglądarki związane z ustawieniami plików cookie, zezwalać stronom na zapis i
odczytywanie plików cookies, włączyć i wyłączyć obsługę plików cookies.
- przeglądarka Firefox
- przeglądarka Google Chrome
- przeglądarka Internet Explorer
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