Jakie informacje o użytkownikach gromadzi strona https://www.adsystem.pl/ i w jaki sposób może je wykorzystywać?
Strona https://www.adsystem.pl/ będzie wykorzystywała (jak również zbierała informacje) o swoich Klientach jedynie
w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie. W tym między innymi:
informowanie swoich Klientów o oferowanych przez nasz sklep produktach i usługach. Żadne z powyższych informacji
nie będzie przekazywana osobom trzecim w celach innych niż niezbędne do wykonania zamówienia/usługi etc. Adresy
IP naszych użytkowników są wykorzystywane w takich przypadkach jak: diagnoza problemów związanych z pracą
naszego serwera/analizy naruszeń bezpieczeństwa czy też w związku zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP może
być również wykorzystywany do gromadzenia czy też identyfikacji danych demograficznych osób, które odwiedzają
naszą stronę internetową. W szczególnych przypadkach możemy dopuścić sporządzenia zbiorczych raportów/ ogólnych
zestawień tematycznych które zostaną ujawnione osobom trzecim ( podane zestawienia nie zawierają danych
pozwalających na identyfikację użytkowników sklepu. Okazjonalnie witryna https://www.adsystem.pl/ Wykorzystuje
pliki „Cookies”, które służą ułatwieniu korzystania z zasobów naszej strony. Cookies" zawierają użyteczne informacje i
są przechowywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym
komputerem. Wyłączenie informacji "cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej
witryny WWW. Witryna https://www.adsystem.pl/ wykorzystuje cookies, aby dostarczać zawartość najbardziej
odpowiadającą zainteresowaniom naszych oraz w innych celach, (np. ustalenia rankingu najczęściej oglądanych i
kupowanych produktów).
Ochrona prywatności osób niepełnoletnich
Sklep internetowy https://www.adsystem.pl/ nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swojej
społeczności - odbiorców i użytkowników list e-mailingowych, uczestników badań w ankietach czy osób biorących
udział w konkursach. Informacje kontaktowe od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej
użytkowników) są wykorzystywane do realizacji zamówień/wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów
promocyjnych od niektórych naszych partnerów. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji,
dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub
opiekunów.
Zabezpieczenia
Sklep internetowy https://www.adsystem.pl/ zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych
pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy
się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i
zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób
ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowoadresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników http://doitforsafety.com/ na zasadach zgodnych z
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80,
rozporządzenie nr 521).
Pixel facebook
Korzystamy również z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez
Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierowane są reklamy w
serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizowane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes w postaci
marketingu własnych produktów lub usług. W celu kierowania reklam spersonalizowanych pod kątem zachowań
Użytkowników odwiedzających stronę https://www.adsystem.pl/, został na niej zaimplementowany Pixel Facebooka,
który w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z Serwisu. Zgromadzone w ten sposób informacje są
najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Informacje zbierane
w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Administrator
informowany jest jedynie, jakie działania Użytkownik podjął w ramach jego strony. Facebook może jednak łączyć te
informacje z innymi informacjami o Użytkowniku zebranymi w ramach korzystania przez niego z serwisu Facebook i
wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od
Administratora, a informacji o nich opisane są w polityce prywatności Facebooka:
https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku Użytkownik może również
zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę
techniczną znajdującą się w USA. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych
wymaganego przez przepisu europejskie Facebook przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy
pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku
przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Google analitics i youtube
Wykorzystujemy usługi Google Analytics oraz YouTube, które posiadają się własną polityką prywatności: Polityka
ochrony prywatności Google Analytics: https://policies.google.com/?hl=pl Polityka ochrony prywatności YouTube:
https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=pl
Google Ads
Korzystamy z programu reklamowego Google Ads obsługiwanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA w celu prowadzenia kampanii reklamowych, w tym remarketingowych. Działania w
tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu
własnych produktów lub usług. Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w
Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na
podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Dalsze
przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania
i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam,
które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na
mojej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu
stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google
łączy tymczasowo zebrane informacje z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe. Podkreślamy, że my,
korzystając z Google Ads, nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację.
Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane
po stronie Google, ale w tym zakresie nie ponosimy już za to odpowiedzialności, ponieważ Google realizuje te
działania na podstawie umowy zawartej z Tobą jako użytkownikiem usług Google. My, korzystając z Google Ads,
jesteśmy jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których chcielibyśmy, by nasze reklamy docierały. Na tej
podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Ci naszą reklamę. W celu korzystania z
Google Ads, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny piksel konwersji Google Ads. Piksel wykorzystuje
pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Ads. Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem
mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć te pliki cookies. Możesz zarządzać
ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/. Jeżeli jesteś zainteresowany
szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Ads, zachęcamy do zapoznania się z polityką
prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.
W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?
Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Dane, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe
zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Przysługuje Państwo
prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania
zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia
Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: Adsystem sp. z o.o. ul. Atramentowa 11 Bielany
Wrocławskie 55-040 Kobierzyce, bądź mailowo na adres: sales@adsystem.pl

