POLITYKA PRYWATNOŚCI
Korzystając z serwisu www.meesttransfer.pl akceptujesz zasady niniejszej Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności

Polityka Prywatności określa reguły przechowywania informacji i uzyskiwania dostępu do informacji na
urządzeniu Użytkownika Serwisu za pomocą plików Cookies, służących do zapamiętywania informacji
o Użytkowniku Serwisu i umożliwiających późniejsze rozpoznanie Użytkownika Serwisu przez serwer
Administratora.
Niniejsza polityka określa również zasady wykorzystywania, przechowywania i przetwarzania
informacji podanych dobrowolnie przez Użytkownika Serwisu korzystającego z formularza
kontaktowego.
I. Definicje

1. Administrator – Meest Transfer Sp. z o. o., który zamieszcza na urządzeniu końcowym
2.

3.
4.
5.
6.

Użytkownika Serwisu pliki cookies i uzyskuje dostęp do tych plików.
Cookies - oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe (tzw.
„ciasteczka”), które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu za pośrednictwem którego Użytkownik Serwisu korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Cookies służą do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
Cookies Administratora - oznaczają pliki Cookies zamieszczane na Urządzeniu Użytkownika
Serwisu przez Administratora, za pośrednictwem Serwisu.
Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis
internetowy: www meesttransfer.pl
Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje
dostęp do Serwisu.
Użytkownik - oznacza podmiot, który uzyskuje dostęp do Serwisu za pośrednictwem Urządzenia.
Na rzecz Użytkownika Serwisu mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub może być z
nim zawarta umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Cookies stosowane przez Administratora są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika Serwisu. Za
pomocą plików cookies nie jest możliwe przedostanie się do Urządzenia Użytkownika Serwisu
wirusów lub innego niechcianego oprogramowania. Pliki te pozwalają w szczególności
zidentyfikować Urządzenie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis
indywidualnie do potrzeb każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z
której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz indywidulany numer. Administrator
wykorzystuje następujące rodzaje cookies:
a. sesyjne: tj. pliki, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają na tym
Urządzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej Serwisu lub zamknięcia
przeglądarki internetowej przez Użytkownika. Zapisane informacje są wówczas trwale
usuwane z pamięci Urządzenia. Cookies sesyjne nie pozwalają Administratorowi na
pobieranie przez niego jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych innych informacji
poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. trwałe: tj. pliki, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają na tym
Urządzeniu do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Zamknięcia sesji przeglądarki
internetowej lub wyłączenie Urządzenia przez Użytkownika nie powoduje usunięcia cookies
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trwałych z Urządzenia Użytkownika. Cookies trwałe nie pozwalają Administratorowi podobnie
jak cookies sesyjne na pobieranie przez niego jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
innych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
2. Użytkownik Serwisu ma możliwość ograniczenia lub zablokowania dostępu plików cookies do
swojego Urządzenia w ustawieniach przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik skorzysta z
powyższej możliwości to wówczas korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza ewentualnymi
funkcjami Serwisu, które dla poprawnego działania będą wymagały plików cookies.
III. Cele wykorzystywania Cookies przez Administratora
Administrator wykorzystuje Cookies w celu:

1. dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze strony internetowej Serwisu;

2. zidentyfikowania urządzenia Użytkownika Serwisu, jego lokalizacji i odpowiedniego
wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych preferencji;

3. zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu Użytkownika,
4.
5.
6.
7.
8.

np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru
czcionki, wyglądu strony internetowej itp;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają
ze strony internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Serwisu;
uwierzytelniania Użytkownika w ramach Serwisu i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie,
zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu,
umożliwiania zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Serwisu.
zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści.

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
1. Użytkownik Serwisu może w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies.
Zmiany ustawień dotyczących plików Cookies, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień
przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób,
aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej
bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np. w przeglądarce Internet Explorer, w
przeglądarce Chrome, w przeglądarce Opera.
2. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronie internetowej Serwisu.
V. Informacje podawane dobrowolnie przez Użytkownika Serwisu w formularzu kontaktowym
1. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu: www.meesttransfer.pl nie wymaga podania przez
Użytkownika Serwisu danych osobowych.
2. Jeżeli Użytkownik zamierza skontaktować się z Administratorem za pomocą formularza
kontaktowego znajdującego się w Serwisie: www.meesttransfer.pl wówczas może być
zobowiązany do podania swoich danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr
telefonu lub adres e – mail. Niepodanie wyżej wymienionych danych przez Użytkownika może
zablokować wysłanie formularza kontaktowego do Administratora.
3. Dane osobowe Użytkownika do podania których Użytkownik był zobowiązany wysyłając formularz
kontaktowy do Administratora nie będą udostępniane osobom trzecim bez zgody Użytkownika.
4. Dane osobowe podawane dobrowolnie przez Użytkownika, zgromadzone przez Administratora
będą wykorzystywane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
5. Dane Użytkownika Serwisu podane przez niego dobrowolnie w formularzu kontaktowym Serwisu
mogą stanowić zbiór ewentualnych Klientów Administratora zarejestrowany w rejestrze
prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
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6. Każdy Użytkownik Serwisu który był zobowiązany do podania dobrowolnie swoich danych
osobowych w formularzu kontaktowym ma prawo do ich wglądu, zmiany i usunięcia z bazy
danych.
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