POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.ONT.COM.PL

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom oraz wyjaśnienia potrzeby, konieczności i zasad przetwarzania
i ochrony danych osobowych oraz innych informacji dotyczących Użytkowników oraz wykorzystywania plików
cookies w Serwisie, Serwis wprowadza politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) o następującej treści:
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§1
Postanowienia Ogólne
Administratorem danych osobowych gromadzonych przez Serwis jest spółka pod firmą Oprogramowanie
Naukowo-Techniczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Pod
Fortem 19, 31-302 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS 0000542951, NIP
6772387025 (dalej: „ONT”).
Serwis jest własnością i jest utrzymywany przez ONT.
ONT dokłada wszelkich starań, aby zachować poufność i prywatność dostarczonych informacji. Niniejsza
Polityka Prywatności formułuje bieżące zasady i polityki dotyczące ochrony i przetwarzania danych
osobowych i innych informacji poufnych otrzymanych od Użytkowników bezpośrednio lub pośrednio, w takim
wymiarze, w jakim chroni je prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w zgodzie z:
1) Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych,
2) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
Na potrzeby Polityki Prywatności „Dane Osobowe” są to wszelkie dane, pozwalające na zidentyfikowanie
osoby w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych.
Użytkownicy Serwisu mogą kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej:
info@ont.com.pl.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"),
c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego - HEKKONET spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, funkcjonującego pod adresem www.hekko.pl
(adres: ul. Warszawska 67, 81-309 Gdynia), NIP 5862301759, REGON 364261632, KRS
0000612359.
§2
Ochrona danych osobowych
Podanie przez Użytkownika danych osobowych wskazanych w formularzach jest dobrowolne, lecz niezbędne
do dokonania rejestracji w Serwisie.
ONT jest uprawniona do przetwarzania następujących danych charakteryzujących sposób korzystania przez
Użytkownika z Serwisu:
a) Oznaczenia identyfikujące Użytkownika,

b) Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system informatyczny, z którego
korzystał Użytkownik, w tym adres IP,
c) Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu.
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Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikacji, a także usunięcia. W celu wglądu,
usunięcia lub modyfikacji Danych Osobowych należy skontaktować się z Serwisem poprzez skierowanie
wiadomości e-mail na adres: info@ont.com.pl.
Pomimo usunięcia przez Użytkownika jego Danych Osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
ONT jest uprawniona do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do rozliczenia świadczonych usług lub
dochodzenia roszczeń.
Dane udostępnione przez Użytkownika mogą być udostępniane osobom trzecim, jedynie za jego zgodą.
Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Administratora
Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

§3
Zbieranie i przetwarzanie Danych Osobowych. Zabezpieczenia
W związku z udostępnieniem Serwisu, ONT korzysta z Danych Osobowych przekazanych przez
Użytkowników dobrowolnie w celach związanych z korzystaniem z Serwisu.
W przypadku przekazania ONT jakichkolwiek danych osobowych, Użytkownicy wyrażają zgodę na ich
przetwarzanie przez ONT, w celach związanych z korzystaniem z Serwisu oraz dla potrzeb marketingowych
związanych z rozwojem i korzystaniem z Serwisu (m.in. dostarczanie informacji o nowych ofertach,
produktach i usługach). Jednocześnie, Użytkownicy wyrażają zgodę na przekazywanie im materiałów
reklamowych, ofert i innych informacji od podmiotów współpracujących z ONT oraz do przekazywania im
materiałów na temat innych usług świadczonych przez ONT.
ONT przetwarza Dane Osobowe z poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z
najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych Danych Osobowych. ONT podjął wszelkie
przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów Danych Osobowych powierzonych jej
do przetwarzania, w tym w szczególności:
1) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną;
2) zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem;
3) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej;
4) nadzór nad procesem przetwarzania danych osobowych sprawuje Administrator Danych Osobowych;
5) do przetwarzania danych dopuszcza wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie;
6) zapewnia kontrolę nad tym, jakie Dane Osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz
komu są przekazywane;
7) prowadzi ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania Danych Osobowych.
Dane Osobowe są przetwarzane i wykorzystywane w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, w
szczególności w celu:
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umożliwienia korzystania z Serwisu;
informowania Użytkowników o nowych produktach i usługach związanych ze Serwisem;
prowadzenia właściwej obsługi Użytkowników i administrowania ich danymi;
badań rynku i badań statystycznych prowadzonych dla potrzeb funkcjonowania Serwisu;
administrowania Serwisem i podniesienia jakości świadczonych usług;
przekazywania informacji i materiałów reklamowych związanych ze Serwisem;
w pozostałym zakresie, w tym w celach marketingowych i reklamowych, Dane Osobowe Użytkowników
są wykorzystywane tylko po uzyskaniu ich wyraźnej zgody.
Dane Osobowe przetwarzane są w szczególności podczas:
1) procesu Rejestracji,
2) weryfikacji Użytkownika,
3) rezerwacji miejsca na konferencje i seminaria.

§4
Przekazywanie Danych Osobowych
ONT nie będzie sprzedawać ani udostępniać otrzymanych Danych Osobowych żadnym podmiotom trzecim, z
wyłączeniem instytucji państwowych uprawnionych do otrzymywania i przetwarzania tych danych, oraz z wyjątkiem
sytuacji, gdy Użytkownik wyraził zgodę na udostępnienie danych osobom trzecim. Pracownicy i partnerzy ONT są
zobowiązani do zachowania poufności i ochrony Danych Osobowych w drodze zawartych z nimi umów o
zachowaniu poufności.
§5
Pliki cookies
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Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Wskazane pliki nie zbierają ani nie
przetwarzają żadnych Danych Osobowych Użytkowników.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym
do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej
podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach
reklamowych, w szczególności sieci Google.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz
„stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu

końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie
dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu
mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików
cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat
zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez
podmioty trzecie, świadczące usługi związane z Serwisem – Google Analytics (Google Inc.).
9. Zaleca się zapoznanie Użytkownika z Polityką ochrony prywatności Google Analytics , aby poznać zasady
korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach.
10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik
może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/.
11. Użytkownik może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na stronach Serwisu lub stronach
reklamodawców Serwisu w opcjach przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w
programach typu firewall. Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować niemożliwość pełnego
wykorzystania opcji Serwisu między innymi tworzenie i logowanie się do Konta.
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§6
Zarządzanie plikami cookies
Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć akceptowanie plików cookies. Można to zrobić poprzez zmianę
ustawień przeglądarki. Administrator informuje, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla
procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w
skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj
zgodnie z instrukcjami:
a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone
i. Blackberry
§7
Logi serwera.
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Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te
są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej
sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście
do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce Użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwerem.

§7
Uwagi i pytania Użytkowników
Wszelkie pytania, uwagi i inne oświadczenia dotyczące Polityki Prywatności, Danych Osobowych lub jakiejkolwiek
części Serwisu, należy kierować na adres mailowy ONT: info@ont.com.pl.

1.
2.

§9
Postanowienia końcowe
Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 r..
ONT może zmienić Politykę Prywatności, jeżeli jest to niezbędne w celu podwyższenia jakości oferowanych
Usług, dostosowania jej postanowień do nowych funkcjonalności Serwisu oraz, o ile jest to wymagane,
zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

