Polityka Prywatności i wykorzystania plików cookies
w serwisie Simapka
Team4u Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy szanuje prawo do prywatnosś ci Uzż ytkownikoś w swoich
serwisoś w. W szczegoś lnosś ci dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania
technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w prywatnosś cś Uzż ytkownikoś w przez osoby trzecie.
Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Uzż ytkownikowi poczucia pełnego
bezpieczenś stwa i nie zabiegamy o identyfikację Uzż ytkownikoś w stron Serwisu.
1. Informacje ogólne.
1) Operatorem Serwisu Simapka i jednoczesś nie Administratorem danych osobowych,
w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
gromadzonych i przetwarzanych przy uzż yciu Serwisu jest Team4u sp. z o.o. z siedzibą
w Bydgoszczy (adres: Zygmunta Augusta 7, 85-082 Bydgoszcz) wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział
Gospodarczy KRS, pod numerem 0000607853, NIP 5542936752, REGON 363982660,
adres e-mail: bok@simapka.pl, tel. 22 462 66 66.
2) W celu ochrony danych serwisu, Team4u Sp. z o.o. stosuje zasady ochrony danych
wynikające w szczegoś lnosś ci z przepisoś w Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych oraz aktoś w wykonawczych do Ustawy, w tym stosuje sś rodki
techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednią ochronę przetwarzanych danych
w stosunku do zagrozż enś oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczegoś lnosś ci
zabezpiecza dane osobowe Uzż ytkownikoś w przed udostępnieniem ich osobom
nieupowazż nionym, utratą czy uszkodzeniem.
3) Serwis realizuje funkcję pozyskiwania informacji o jego Uzż ytkownikach i ich zachowaniu
poprzez:
a) dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
b) zapisywanie w urządzeniach konś cowych, przy pomocy ktoś rych Uzż ytkownik
korzysta z serwisu, plikoś w cookies (tzw. „ciasteczka”);
c) gromadzenie logoś w serwera www przez operatora hostingowego;
2. Dane osobowe.
1) Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez jego Uzż ytkownika.
2) Serwis mozż e zapisacś ponadto informacje o parametrach połączenia, w tym: oznaczenie
czasu oraz adres IP urządzenia konś cowego.
3) Dane umieszczone w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, nizż
za zgodą Uzż ytkownika, ktoś rego dotyczą bądzś na podstawie obowiązujących przepisoś w
prawa w tym Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4) Dane podane w formularzach mogą stanowicś zbioś r danych osobowych gromadzonych
przez Team4u Sp. z o.o. dla ktoś rych, zgodnie z Ustawą, z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych Team4u Sp. z o.o. prowadzi wykaz zbioroś w danych
osobowych dostępny na stronie Serwisu.
5) Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza.
6) Uzż ytkownikowi w kazż dym czasie przysługuje prawo do wglądu, do swoich danych oraz
prawo do ich poprawiania, uzupełniania lub uaktualniania.
3. Informacja o plikach cookies.
1) Serwis Simapka, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne, korzysta z plikoś w cookies,.
2) Pliki cookies tzw. „ciasteczka” stanowią dane informatyczne, w szczegoś lnosś ci pliki
tekstowe, ktoś re przechowywane są w urządzeniu konś cowym Uzż ytkownika Serwisu
i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z ktoś rej pochodzą, czas przechowywania
ich na urządzeniu konś cowym oraz swoś j unikalny numer.
3) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu konś cowym Uzż ytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
4) Pliki cookies mogą bycś wykorzystywane w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, ktoś re pomagają zrozumiecś , w jaki sposoś b Uzż ytkownicy
korzystają z Serwisu, co umozż liwia Operatorowi ulepszanie ich struktury oraz
zawartosś ci;

b) utrzymanie sesji zarejestrowanego Uzż ytkownika Serwisu (po zalogowaniu),
dzięki ktoś rej Uzż ytkownik nie musi na kazż dej podstronie Serwisu ponownie
wpisywacś przypisanego do niego loginu oraz hasła;
c) okresś lania profilu Uzż ytkownika w celu wysś wietlania dopasowanych mu
indywidualnie materiałoś w;
d) dostosowania zawartosś ci Serwisu do okresś lonych preferencji Uzż ytkownika
oraz ich optymalizacji w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb
Uzż ytkownika.
5) W ramach Serwisu stosowane są cztery zasadnicze rodzaje plikoś w cookies:
a) „sesyjne” - pliki, ktoś re przechowywane są w urządzeniu konś cowym
zalogowanego Uzż ytkownika do czasu jego wylogowania się z Serwisu,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania tj. uzż ywanej
przeglądarki internetowej,
b) „stałe” - pliki przechowywane w urządzeniu konś cowym Uzż ytkownika przez
czas okresś lony w parametrach plikoś w cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Uzż ytkownika,
c) „niezbędne” – pliki umozż liwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Serwisu,
d) „wydajnosś ciowe” pliki umozż liwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania przez Uzż ytkownika z Serwisu,
6) Oprogramowanie zastosowane do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka
internetowa, domysś lnie dopuszcza przechowywanie plikoś w cookies w urządzeniu
konś cowym Uzż ytkownika jednak Uzż ytkownicy mogą dokonacś zmiany ustawienś w tym
zakresie lub tezż w kazż dym momencie usunącś z pamięci urządzenie zgromadzone pliki
cookies. Szczegoś łowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja
stosowanej przez Uzż ytkownika przeglądarki internetowej.
7) Nalezż y zaznaczycś , zż e ograniczenia stosowania plikoś w cookies mogą negatywnie wpłynącś
na niektoś re funkcjonalnosś ci dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu konś cowym Uzż ytkownika Serwisu mogą bycś
wykorzystywane roś wniezż przez wspoś łpracujących z Operatorem Serwisu
reklamodawcoś w oraz partneroś w. W tym celu Operator mozż e zachowacś informację
o sś ciezż ce nawigacji Uzż ytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
9) Jesś li Uzż ytkownik nie chce otrzymywacś plikoś w cookies, mozż e zmienicś ustawienia swojej
przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plikoś w cookies niezbędnych dla procesoś w
uwierzytelniania, bezpieczenś stwa lub utrzymania preferencji Uzż ytkownika mozż e
utrudnicś , a w skrajnych przypadkach nawet uniemozż liwicś korzystanie ze stron Serwisu.
4. Logi serwera.
1) Informacje o niektoś rych aktywnosś ciach Uzż ytkownikoś w w Serwisie podlegają logowaniu
w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania
Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi sś wiadczonych usług
hostingowych przez ich dostawcę.
2) Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL (Uniform Resource Locator)
– ujednolicony format adresowania zasoboś w. Ponadto zapisowi mogą podlegacś :
a) czas nadejsś cia zapytania;
b) czas wysłania odpowiedzi;
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokoś ł http;
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
e) adres URL strony www poprzednio odwiedzanej przez uzż ytkownika (referer
link) – w przypadku gdy przejsś cie do Serwisu nastąpiło przez odnosś nik;
f) informacje o adresie IP urządzenia konś cowego.
3) Dane wskazane w pkt 2 nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony
Serwisu oraz są wykorzystywane jedynie dla celoś w administrowania serwerem.
5. Udostępnienie danych.
1) Dane gromadzone z uzż yciem serwisu podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym
wyłącznie w granicach okresś lonych przez prawo. W przypadku korzystania z serwisu
przez Uzż ytkownika w sposoś b niezgodny z jego regulaminem Operator serwisu mozż e
przetwarzacś dane Uzż ytkownika w zakresie niezbędnym do okresś lenia odpowiedzialnosś ci
jego Uzż ytkownika wynikającej z przepisoś w prawa w odpowiednim zakresie.

2) Dane umozż liwiające identyfikację osoby fizycznej (dane osobowe) są udostępniane
wyłączenie za zgodą tej osoby albo w granicach dopuszczalnych przez prawo.
3) Operator mozż e miecś obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis
upowazż nionym organom na podstawie zgodnych z prawem zż ądanś .
6. Postanowienia końcowe
1) Operator dokłada najwyzż szej starannosś ci, aby jakiekolwiek dane gromadzone z uzż yciem
Serwisu posiadały najwyzż szy stopienś zabezpieczenia przed ich nieautoryzowanym
udostępnieniem, modyfikacją bądzś usunięciem.
2) Operator stale monitoruje stan zabezpieczenś Serwisu i reaguje na wszelkie zagrozż enia
zewnętrzne. W przypadku zauwazż enia niepoprawnego funkcjonowania serwisu
Użytkownik ma możliwość zgłoszenia tego stanu Operatorowi poprzez
skorzystanie danych znajdujących się w zakładce „Kontakt” bądź poprzez kontakt z
wyznaczonym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji pod adresem
m.kaleta@itls.pl.

