Informacje ogólne
1. Operatorem Serwisu https://www.panasonic-race.pl oraz administratorem danych osobowych w
rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Vacaloca Nogal i
wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (01-620), przy ul. Solskiego 11, wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000330842, NIP 5272603399.
2. Działanie Serwisu polega na pozyskiwaniu danych o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący
sposób:
a. z informacji dobrowolnie wpisanych do formularzy,
b. poprzez zapisywanie plików cookie w urządzeniach końcowych.
Informacje w formularzach.
1. Serwis zbiera informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Dodatkowo Serwis może również zapisywać dane dotyczące ustawień połączenia (czas, adres IP).
3. Dane podawane w formularzu nie podlegają ujawnieniu podmiotom trzecim bez uprzedniej zgody
użytkownika.
4. Dane podawane w formularzu mogą tworzyć zbiór danych potencjalnych klientów, rejestrowany przez
Operatora Serwisu z rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych.
5. Dane podawane w formularzu są przetwarzane do celów wynikających z funkcji danego formularza,
np. w celu realizacji zapotrzebowania na usługę lub podjęcia kontaktu handlowego.
6. Dane podane w formularzu mogą być przekazywane podmiotom świadczących wsparcie techniczne w
zakresie poszczególnych usług - w szczególności dotyczy to udzielania informacji o abonencie
zarejestrowanej domeny na rzecz podmiotów będących operatorami domen internetowych
(głównie Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej NASK), systemów płatności oraz innych
podmiotów, z którymi w danym zakresie współpracuje Operator Usługi.
7. Informacje przekazane przez użytkownika – w trakcie procedury rejestracyjnej w celu otwarcia
konta użytkownika, zamieszczania zdjęć/ filmów w Serwisie, a także wykonywania innych zadań
konkursowych wskazanych w Serwisie. Podanie tych danych jest konieczne w zależności od
charakteru danego konkursu, np. są one potrzebne do wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród,
a także uregulowania zobowiązań podatkowych.

Informacja o plikach cookie.
1. Serwis wykorzystuje pliki cookie.
2. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) to dane komputerowe, które są przechowywane w urządzeniu
końcowym Użytkownika Serwisu w szczególności w formie plików tekstowych i przeznaczone do
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookie zawierają zazwyczaj nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, okres przechowywania w urządzeniu końcowym oraz unikalny
numer.
3. Podmiotem zamieszczającym cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz uzyskującym
do nich dostęp jest Operator Serwisu.
4. Pliki cookie są wykorzystywane do następujących celów:
•

tworzenia statystyk pomagających zrozumieć sposób, w jaki Użytkownicy Serwisu
korzystają z witryn internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

•

utrzymywania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie
musi ponownie wprowadzać loginu i hasła na każdej podstronie Serwisu;

•

określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dostosowanych materiałów w
sieciach reklamowych, w szczególności w sieci Google.

5. W Serwisie wykorzystywane są dwa podstawowe typy plików cookie: sesyjne i trwałe. Cookie sesyjne
są plikami tymczasowymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia przez niego witryny lub zamknięcia oprogramowania (przeglądarki).
Cookie trwałe są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez okres wskazany w
parametrach pliku lub do chwili ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Ustawienia domyślne przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na przechowywanie ciasteczek w
urządzeniu końcowym Użytkownika, Użytkownicy Serwisu mogą jednakże zmienić ustawienia w
tym obszarze. Przeglądarka internetowa pozwala Użytkownikom na usuwanie ciasteczek –
istnieje również możliwość automatycznego blokowania ich obsługi. Szczegółowe informacje
dostępne są w pomocy lub dokumentacji danego oprogramowania.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookie zapisane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również
wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności tych podmiotów, która zawiera zasady

wykorzystywania ciasteczek do celów statystycznych: Polityka Prywatności Google Analytics.
10. Pliki cookie mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do
wyświetlania reklam dostosowanych do sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika. W
tym celu mogą one przechowywać informacje o ścieżce dostępu Użytkownika lub czasie
spędzonym przez niego na przeglądaniu danej strony internetowej.
11. W przypadku sieci reklamowej Google, informacje o preferencjach Użytkownika, zbierane przy
pomocy ciasteczek, można przeglądać i edytować korzystając z narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/
Dzienniki logowania.
1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników są rejestrowane w warstwie serwerowej. Dane
te są wykorzystywane wyłącznie do administrowania Serwisem oraz do zapewnienia jak
najwyższej wydajności usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby są identyfikowane za pomocą adresu URL. Dodatkowo zapisywane mogą być
następujące informacje: a. data i godzina wysłania żądania, b. data i godzina wysłania
odpowiedzi, c. nazwa urządzenia klienckiego – identyfikowana przy pomocy protokołu HTTP, d.
informacje o błędach w procesie transakcji HTTP, e. adres URL strony odwiedzanej poprzednio
przez użytkownika (link odsyłający) – jeżeli dostęp do Serwisu miał miejsce przez link, f. dane
przeglądarki Użytkownika, g. adres IP.
3. Powyższe dane nie są kojarzone z poszczególnymi osobami przeglądającymi witryny internetowe.
4. Dane, o których mowa powyżej, są wykorzystywane wyłącznie do administrowania serwerem.
Przekazywanie danych.
1. Dane będą udostępniane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach dopuszczonych prawem.
2. Dane umożliwiające identyfikację danej osoby są udostępniane wyłącznie za jej zgodą.
3. Operator może zostać zobowiązany do przekazania informacji gromadzonych przez Serwis
uprawnionym organom wyłącznie na podstawie przewidzianego prawem żądania i to wyłącznie
w zakresie w nim wskazanym.
4. Vacaloca, będąc administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych
osobowych, jest uprawniona do powierzenia przetwarzania danych gromadzonych w ramach Serwisu
innym podmiotom w drodze umowy, zgodnie z brzmieniem art. 31 ww. Ustawy.
Zarządzanie plikami cookie – w jaki sposób w praktyce wyrazić i wycofać zgodę na ich obsługę?

1. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, tak by ta nie przechowywała plików cookie.
Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi ciasteczek niezbędnych do uwierzytelniania, zabezpieczania i
gromadzenia informacji o preferencjach użytkowników może utrudniać, a w szczególnych
przypadkach uniemożliwiać, korzystanie przez Użytkownika ze stron internetowych.
2. Aby zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, proszę wybrać nazwę wykorzystywanej przeglądarki/
systemu i postępować zgodnie z instrukcjami: a. Internet Explorer b. Chrome c. Safari d.
Firefox e. Opera f. Android g. Safari (iOS) h. Windows Phone i. Blackberry.

