W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych) informujemy, że nasza strona korzysta z plików cookies przez co należy rozumieć
dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników
przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych,
zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych
co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki
„cookies” podlegają także zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu celem dostarczenia
użytkownikowi urządzenia reklam o treści do niego przeznaczonej. Cele jakiemu, służą są zbierane dane:
Konfiguracja usługi – umożliwiają ustawienie funkcji i usługi w serwisie;
Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu – umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności
serwisu;
Stan sesji - umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć
najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach.
Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort
przeglądania stron
Procesy - umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji.
Reklamy - umożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie
bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do
wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny).
Lokalizacja - umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika.
Analizy i badania, audyt oglądalności - umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich
użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma
badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych
osobowych poszczególnych użytkowników.
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania
określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do
nich osobom nieuprawnionym.
Administratorem danych jest spółką Warszawska Fabryka Platerów Hefra S.A z siedzibą w Legnicy przy ul.
Żeglarskiej 8, 59-220 Legnica, który wdrożył właściwe środki ochrony praw użytkownika, wolności i prawnie
uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą. Osoba, której dane są przetworzone może skontaktować
się bezpośrednio z administratorem listownie na adres siedziby, bądź drogą elektroniczną na adres e-mail:
sekretariat@hefra.pl.

Użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której
dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wszelkie żądania należy wysyłać na
adres e-mail Administratora: sekretariat@hefra.pl.
Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, cofnięcie zgody należy wysłać na
adres e-mail: sekretariat@hefra.pl.
Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
Podane dane osobowe będą służyć zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ze względu
na lokalizacje, co wiąże się z tym, że mogą być Państwu przedstawiane reklamy partnerów współpracujących z
Warszawska Fabryka Platerów Hefra S.A.
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie
plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie
stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
Klikając przycisk akceptuj jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

