Deklaracja o ochronie danych
1. Wprowadzenie
Za pomocą poniższych informacji chcielibyśmy dać Państwu, jako „osobie zainteresowanej”, wgląd
w proces przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz udostępnić wykaz praw
przysługujących Państwu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Zasadniczo można
korzystać z naszych stron internetowych bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak chcą
Państwo korzystać z usług specjalnych naszej firmy za pośrednictwem jej strony internetowej, może
okazać się konieczne przetwarzanie danych osobowych. Jeśli zachodzi taka konieczność, a nie ma
podstaw prawnych do ich przetwarzania, z reguły staramy się uzyskiwać Państwa zgodę.
Przetwarzanie danych osobowych, np. imienia i nazwiska, adresu lub adresu e-mail, odbywa się
zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz krajowymi
przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi w firmie Siteco Poland Sp. z o.o.
(„SITECO”). Niniejsza deklaracja o ochronie danych osobowych ma na celu poinformować Państwa
o zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych.
Jako administratorzy danych wdrożyliśmy liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia
jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem niniejszej strony
internetowej. Niemniej jednak przesyłanie danych przez Internet może zasadniczo wykazywać luki
w zakresie bezpieczeństwa, w związku z czym nie można zagwarantować całkowitej ochrony w tym
zakresie. Z tego też powodu mogą Państwo również przekazywać nam dane osobowe w inny sposób,
np. telefonicznie lub listownie.
2. Obowiązki
Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu RODO jest:
Siteco Poland Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, Polska
Nr tel.: +48 22 3765766
Naczelnik właściwego biura: Tom Egil Bergseng
3. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych
Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że nie ma konieczności wyznaczania inspektora ds. ochrony danych
osobowych.
4. Technologia
4.1 Szyfrowanie SSL/TLS
Niniejsza strona wykorzystuje szyfrowanie za pomocą protokołu SSL lub TLS w celu zapewnienia
bezpieczeństwa przetwarzania danych i ochrony transmisji poufnych treści, m.in. zamówień, danych
logowania lub próśb o kontakt, które wysyłają Państwo do nas jako operatora. Połączenie szyfrowane
można rozpoznać po tym, że w wierszu adresu przeglądarki zamiast „http://” znajduje się „https://”
oraz symbol kłódki.
Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, przekazywane nam dane nie mogą być odczytane przez
osoby trzecie.
4.2 Pozyskiwanie danych podczas odwiedzania strony internetowej
W przypadku korzystania z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. bez
rejestracji lub przekazywania nam informacji w inny sposób, zbieramy tylko te dane, które Państwa
przeglądarka przesyła na nasz serwer (w tzw. „plikach dziennika serwera”). Nasza strona internetowa
gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy użytkownik lub
zautomatyzowany system uzyskuje do niej dostęp. Te ogólne dane i informacje są przechowywane
w plikach dziennika serwera. Zapisywane mogą być następujące informacje:
1. typy stosowanych przeglądarek i ich wersje,
2. system operacyjny używany podczas uzyskiwania dostępu,

3. strona internetowa, z której system uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. strona
przekierowania),
4. podstrony, do których system uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej,
5. data i godzina dostępu do strony internetowej,
6. adres protokołu internetowego (adres IP),
7. informacje na temat dostawcy usług internetowych.
Na podstawie tych ogólnych danych i informacji nie wyciągamy żadnych wniosków na temat Państwa
osoby. Informacje te są wymagane wyłącznie w celu:
1. prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej,
2. optymalizowania zawartości naszej strony internetowej i zawartych na niej reklam,
3. zagwarantowania stałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii
wykorzystywanej przez naszą stronę internetową; oraz
4. zapewnienia organom ścigania informacji niezbędnych do prowadzenia śledztwa w razie ataku
cybernetycznego.
Zgromadzone dane i informacje są przez nas analizowane zarówno pod względem statystycznym, jak
i w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić
optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Dane zapisane w plikach
dziennika serwera są przechowywane niezależnie od wszystkich danych osobowych przekazanych
przez osobę, której one dotyczą.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 § 1 zdanie 1 lit. f RODO. Nasze uzasadnione
interesy wynikają z wymienionych powyżej celów gromadzenia danych.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach innych niż wymienione
poniżej.
Przekazujemy Państwa dane osobowe podmiotom trzecim tylko wówczas, gdy:
1. wyrazili Państwo swoją wyraźną zgodę wg art. 6 § 1 zdanie 1 lit. a RODO,
2. ujawnienie informacji zgodnie z art. 6 § 1 zdanie 1 lit. f RODO w celu ochrony naszych
uzasadnionych interesów jest dopuszczalne i nie ma powodu, aby domniemywać, że mają
Państwo wyraźny uzasadniony interes w ich nieujawnianiu,
3. wyrazili Państwo swoją wyraźną zgodę wg art. 6 § 1 zdanie 1 lit. a RODO,
4. ujawnienie informacji zgodnie z art. 6 § 1 zdanie 1 lit. f RODO w celu ochrony naszych
uzasadnionych interesów jest dopuszczalne i nie ma powodu, aby domniemywać, że mają
Państwo wyraźny uzasadniony interes w ich nieujawnianiu,
5. w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek ujawnienia danych osobowych zgodnie z art. 6 § 1
zdanie 1 lit. c RODO, a także
6. jest to prawnie dopuszczalne i wymagane zgodnie z art. 6 § zdanie 1 lit. b RODO za realizację
postanowień wynikających z treści zawartej z Państwem umowy.
5. Pliki cookie
Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie. Są to małe pliki, które automatycznie tworzy
Państwa przeglądarka podczas odwiedzania naszej strony internetowej, a które są przechowywane
w Państwa systemie informatycznym (laptop, tablet, smartfon itp.). Pliki cookie nie powodują
uszkodzenia Państwa urządzenia końcowego, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego
oprogramowania.
Informacje te są przechowywane w pliku cookie, co w każdym przypadku skutkuje połączeniem ze
specjalnym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że będziemy bezpośrednio informowani
o Państwa tożsamości.
Korzystanie z plików cookie służy z jednej strony do ułatwiania korzystania z naszej oferty. Np.
używamy tzw. plików cookie sesji, aby rozpoznawać odwiedzone dotychczas przez Państwa
poszczególne podstrony naszej strony internetowej. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu
naszej strony internetowej.
Ponadto stosujemy również tymczasowe pliki cookie w celu optymalizacji sposobu użytkowania, które
są przechowywane na urządzeniu końcowym przez określony czas. Jeśli ponownie odwiedzą
Państwo naszą stronę, aby skorzystać z naszych usług, nastąpi automatyczne rozpoznanie Państwa

obecności i dotychczas wprowadzonych danych i ustawień, aby nie trzeba było ich wprowadzać
ponownie.
Z drugiej strony, używamy plików cookie w celu rejestracji danych statystycznych dotyczących
korzystania z naszej strony internetowej i jej analizy w celu optymalizacji naszej oferty skierowanej do
Państwa. Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie dotychczasowych odwiedzin
użytkownika na naszej stronie internetowej, gdy ponownie ją odwiedza. Te pliki cookie są usuwane
automatycznie po upływie określonego czasu.
Dane przetwarzane przez pliki cookie są niezbędne do celów, o których mowa, w ramach
zabezpieczenia uzasadnionych interesów naszych oraz podmiotów trzecich zgodnie z art. 6 § 1
zdanie 1 lit. f RODO.
Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Jednakże można skonfigurować swoją
przeglądarkę tak, aby żadne pliki cookie nie były przechowywane na komputerze użytkownika lub aby
komunikat pojawiał się zawsze przed utworzeniem nowego pliku cookie. Całkowita dezaktywacja
plików cookie może jednak oznaczać, że nie można korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony
internetowej.
6. Treść naszej strony internetowej
6.1 Rejestracja użytkownika
Istnieje możliwość zarejestrowania się na naszej stronie internetowej przez podanie swoich danych
osobowych.
Dane osobowe przesłane do nas w trakcie tego procesu pochodzą z odpowiedniej maski
wprowadzania danych użytej podczas rejestracji. Wprowadzone przez Państwa dane osobowe są
gromadzone i przechowywane wyłącznie do naszego użytku wewnętrznego i naszych własnych
celów. Może zajść konieczność przekazania danych jednemu lub kilku podmiotom realizującym
umowę, np. dostawcy usług kurierskich wykorzystującemu dane osobowe wyłącznie do użytku
wewnętrznego, za który ponosimy odpowiedzialność.
Podczas rejestracji na naszej stronie internetowej zapisywane są również adres IP przydzielony przez
dostawcę usług internetowych (ISP) oraz data i godzina rejestracji. Dane te są przechowywane przy
założeniu, że jest to jedyny sposób zapobiegania niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług,
a w razie potrzeby, umożliwienia prowadzenia dochodzeń w sprawie przestępstw. W związku z tym
przechowywanie tych danych jest niezbędne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Dane te nie
są przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazywania lub są one
wykorzystywane do celów postępowania karnego.
Państwa rejestracja z dobrowolnym podaniem danych osobowych służy nam również do oferowania
Państwu treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane tylko
zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mogą w każdej chwili skorygować dane
osobowe podane podczas rejestracji lub zażądać całkowitego ich usunięcia z naszej bazy danych.
W każdej chwili jesteśmy zobligowani do udzielenia Państwu na żądanie informacji na temat rodzaju
przechowywanych danych osobowych. Ponadto na Państwa żądanie korygujemy lub usuwamy dane
osobowe, o ile nie ma prawnych zobowiązań do ich przechowywania. Inspektor ds. ochrony danych
wymieniony w niniejszej deklaracji oraz wszyscy inni pracownicy służą jako osoby kontaktowe w tym
zakresie.
Przetwarzanie Państwa danych odbywa się z myślą o zapewnieniu wygodnego i prostego korzystania
z naszej strony internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 § 1 lit. f RODO.
6.2 Kontakt z nami / formularz kontaktowy
Dane osobowe gromadzone są podczas kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub email). Rodzaj danych gromadzonych przy użyciu formularza kontaktowego zależy od jego typu. Dane
te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi na Państwa prośby
lub nawiązywania z nimi kontaktu oraz związanych z tym technicznych procesów zarządzania.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes podczas udzielania
odpowiedzi na Państwa zapytanie zgodnie z art. 6 § 1 lit. f RODO. Jeśli kontaktują się Państwo w celu
zawarcia umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 § 1 lit. b
RODO. Państwa dane zostaną usunięte po ostatecznym przetworzeniu zapytania; dzieje się tak jeśli

na podstawie okoliczności można domniemywać, że dana sprawa została ostatecznie rozpatrzona i
pod warunkiem, że nie ma prawnego obowiązku przechowywania danych, o ile nie postanowiono
inaczej.
6.3 Zarządzanie aplikacjami / giełda pracy
Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe osób ubiegających się o pracę w celu rozpatrywania ich
wniosków. Przetwarzanie może odbywać się również drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności
sytuacji, gdy wnioskodawca przesyła nam odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną,
np. za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza internetowego zamieszczonego na stronie
internetowej. W przypadku zawarcia przez nas umowy o pracę z osobą aplikującą, przekazane dane
będą przechowywane w celu wypełniania postanowień wynikających ze stosunku pracy zgodnie
z przepisami prawa. Jeśli nie zawrzemy z osobą aplikującą umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne
zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po wydaniu decyzji odmownej, pod warunkiem, że nie
istnieje żaden inny uzasadniony interes z naszej strony uniemożliwiający ich usunięcie. Inny
uzasadniony interes w tym rozumieniu to np. obowiązek udowodnienia jego istnienia w ramach
postępowania na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).
W związku z tym przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie naszego uzasadnionego
interesu, zgodnie z art. 6 § 1 lit. f RODO.
7. Dostarczanie newslettera
Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość subskrypcji newslettera naszej firmy. Rodzaj danych
osobowych przekazywanych nam podczas zamawiania newslettera wynika z użytej w tym celu maski
wprowadzania danych.
Za pomocą newslettera regularnie informujemy naszych klientów i partnerów biznesowych o naszych
ofertach. Newsletter naszej firmy mogą Państwo otrzymywać tylko, jeśli posiadają
1. ważny adres e-mail oraz
2. subskrypcję na newsletter.
Ze względów prawnych na adres e-mail podany po raz pierwszy zostanie wysłana wiadomość e-mail
z potwierdzeniem zgodnie z procedurą podwójnego sprawdzania procesu subskrypcji newslettera. Ta
wiadomość e-mail z potwierdzeniem służy do sprawdzenia, czy właściciel tego adresu autoryzował
proces wysyłania newslettera.
Podczas rejestracji subskrypcji newslettera przechowujemy również adres IP systemu
informatycznego, z którego korzystali Państwo w momencie rejestracji, a także datę i godzinę
rejestracji przypisaną przez Państwa dostawcę usług internetowych (ISP). Gromadzenie tych danych
jest konieczne, aby móc później prześledzić (ewentualne) bezprawne użycie adresu e-mail, a tym
samym służy naszemu prawnemu bezpieczeństwu.
Dane osobowe zgromadzone podczas rejestracji subskrypcji newslettera będą wykorzystywane
wyłącznie do jego wysyłania. Ponadto subskrybenci newslettera w razie konieczności mogą być
informowani pocztą elektroniczną na temat działania usługi newslettera lub jego rejestracji bądź zmian
w zakresie oferty newslettera lub warunków technicznych. Dane osobowe gromadzone w ramach
usługi newslettera nie będą przekazywane podmiotom trzecim. W każdej chwili można zrezygnować
z subskrypcji naszego newslettera. Zgodę na przechowywanie przekazywanych nam przez Państwa
danych osobowych na potrzeby wysyłki newslettera, można odwołać w każdej chwili. W celu
odwołania zgody w każdym newsletterze znajdą Państwo link przeznaczony do tego celu. Istnieje
również możliwość rezygnacji w dowolnym momencie z subskrypcji newslettera bezpośrednio na
naszej stronie internetowej lub poinformowania nas o tym fakcie w inny sposób.
Podstawą prawną przetwarzania danych w celu wysyłania newsletterów jest art. 6 § 1 lit. a RODO.
8. Analiza sieci
Na naszych stronach internetowych korzystamy z Google Analytics – usługi analizy internetowej
zapewnianej przez firmę Google Ireland Limited (https://about.google/intl/de/) (Gordon House, Barrow
Street, Dublin 4, Irlandia; zwana dalej „Google”). W tym wypadku tworzone są profile użytkowników
opatrywane pseudonimami i stosowane pliki cookie (patrz „Pliki cookie”). Informacje generowane
przez plik cookie na temat korzystania z tej strony internetowej, m.in.:

1.
2.
3.
4.
5.

typ/wersja przeglądarki,
stosowany system operacyjny,
adres URL strony przekierowywania (poprzednio odwiedzanej strony),
nazwę hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),
czas żądania uzyskiwania dostępu do serwera,

są przekazywane na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane. Informacje te są
wykorzystywane do analizy korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów na temat
aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością
podejmowaną na stronie internetowej oraz korzystaniem z Internetu do celów badań rynkowych,
a także do ich dostosowywania do aktualnych wymagań. Informacje te mogą być również
przekazywane podmiotom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli podmioty przetwarzają
te dane w imieniu innych podmiotów. W żadnym wypadku Państwa adres IP nie będzie łączony
z innymi danymi gromadzonymi przez firmę Google. Adresy IP są anonimizowane, co uniemożliwia ich
przypisywanie do konkretnych osób (maskowanie IP).
Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia
w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności
tej strony internetowej może okazać się niemożliwe.
Wyraziliście Państwo na to zgodę, klikając nasz baner cookie odpowiadający za procedurę opt-in
zgodnie z art. 6 § 1 lit. a RODO.
Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie
i związanych z wykorzystywaniem ich przez stronę internetową (łącznie z adresem IP użytkownika)
oraz przetwarzaniu tych danych przez firmę Google, pobierając i instalując odpowiedni dodatek do
przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)
Alternatywnie do tego dodatku, szczególnie w przypadku przeglądarek stosowanych na urządzeniach
mobilnych, można również uniemożliwić usłudze Google Analytics zbieranie danych, klikając poniższy
link: Wyłącz Google Analytics. Plik cookie opt-out jest ustawiony w taki sposób, aby zapobiegać
gromadzeniu danych użytkownika, który odwiedzi tę stronę internetową w przyszłości. Plik cookie optout, odnoszący się wyłącznie do danej przeglądarki i naszej strony internetowej, zapisywany jest na
urządzeniu użytkownika. W razie usunięcia plików cookie z tej przeglądarki należy ponownie ustawić
opcję „cookie opt-out”.
Dalsze informacje na temat ochrony danych w związku z usługą Google Analytics można znaleźć
w pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de)
9. Reklama
9.1 Google (AdWords) Remarketing
Ponieważ nasza strona korzysta z funkcji Google AdWords Remarketing, reklamujemy ją w wynikach
wyszukiwania Google, jak również na stronach internetowych podmiotów trzecich. Dostawcą usługi
jest firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). W tym
celu firma Google zapisuje w przeglądarce Państwa urządzenia końcowego plik cookie, który
automatycznie profiluje reklamę opartą na zainteresowaniach przy użyciu pseudonimowego
identyfikatora cookie na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron.
Wyraziliście Państwo na to zgodę, klikając nasz baner cookie odpowiadający za procedurę opt-in
w rozumieniu art. 6 § 1 lit. a RODO.
Dodatkowe przetwarzanie danych będzie miało miejsce tylko wówczas, gdy użytkownik wyraził zgodę
na to, aby firma Google łączyła historię przeglądarki internetowej i aplikacji powiązanej z kontem
Google i wykorzystywała informacje z konta Google do personalizacji reklam wyświetlanych w sieci.
W takim przypadku, jeśli użytkownik jest zalogowany do usługi Google podczas przeglądania naszej
strony internetowej, firma Google wykorzysta jego dane w połączeniu z danymi Google Analytics
w celu utworzenia i zdefiniowania remarketingowych list odbiorców korzystających z różnych
urządzeń. Firma Google połączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi usługi Google
Analytics w celu utworzenia grup docelowych.

Można trwale wyłączyć ustawienie plików cookie profilujące preferencje reklamowe, pobierając
i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępnej pod adresem
https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de
Alternatywnie można zasięgnąć informacji na temat ustawień plików cookie w Digital Advertising
Alliance pod adresem www.aboutads.info i dokonać ustawień w tym zakresie. Można również ustawić
przeglądarkę w taki sposób, aby być informowanym o ustawieniach plików cookie i móc samodzielnie
decydować, czy je zaakceptować, czy też wyłączyć akceptację plików cookie w niektórych lub
wszystkich przypadkach. Jeśli pliki cookie nie zostaną akceptowane, funkcjonalność naszej strony
internetowej może być ograniczona.
Firma Google Ireland Limited, z siedzibą w Irlandii posiada certyfikat dotyczący
amerykańskiej/europejskiej umowy o ochronie danych „Privacy Shield”, która zapewnia zgodność
z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.
Dalsze informacje oraz polityka prywatności dotycząca reklamy i usług firmy Google można znaleźć
tutaj https://policies.google.com/technologies/ads
9.2 Google Optimize (narzędzie do testów A/B)
Nasza strona korzysta również z usługi Google Optimize. Usługa Google Optimize umożliwia analizę
wykorzystywania różnych wariantów naszej strony internetowej i pomaga nam poprawić jej
użyteczność zgodnie z modelem zachowań naszych użytkowników. Usługa Google Optimize jest
narzędziem zintegrowanym z usługą Google Analytics. Google Tag Manager to również produkt firmy
Google, który pozwala nam zarządzać znacznikami stron internetowych przy użyciu interfejsu. Tag
Manager jest domeną wolną od plików cookie, co oznacza, że nie gromadzi danych osobowych.
Narzędzie to uaktywnia inne znaczniki, które same mogą gromadzić dane. Narzędzie Google Tag
Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została dokonana na poziomie domeny
lub pliku cookie, będzie ona trwała dla wszystkich znaczników śledzenia zaimplementowanych
w narzędziu Google Tag Manager. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać reklam opartych na
zainteresowaniach, może zrezygnować z używania przez firmę Google plików cookie w tych celach,
odwiedzając stronę https://support.google.com/ads/answer/7395996.
10. Wtyczki i inne usługi
Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty serwisu YouTube. Serwis YouTube jest
portalem internetowym, który umożliwia twórcom zamieszczanie filmów, a innym użytkownikom ich
bezpłatne oglądanie, ocenianie i komentowanie. Serwis YouTube pozwala na publikację wszelkiego
rodzaju filmów, kompletnych transmisji filmowych i telewizyjnych, jak również teledysków, zwiastunów
bądź filmów nagrywanych przez użytkowników, które mogą być odtwarzane przez ten portal
internetowy.
Operatorem serwisu YouTube jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.
Firma YouTube, LLC jest spółką zależną firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street,
Dublin 4, Irlandia.
Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do jednej ze stron niniejszej witryny internetowej,
która jest przez nas obsługiwana i na której zamieszczono dodatek serwisu YouTube (film wideo),
w przeglądarce internetowej systemu informatycznego użytkownika zostaje automatycznie
zainicjowanie wyświetlanie odpowiedniego dodatku serwisu YouTube. Więcej informacji na temat
serwisu YouTube można znaleźć pod adresem https://www.youtube.com/intl/en/yt/about/. W ramach
tej procedury technicznej serwisy YouTube i Google otrzymują informacje o odwiedzanej przez
Państwa podstronie naszej strony internetowej.
Jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana w serwisie YouTube, rozpoznaje on konkretną
odwiedzaną podstronę naszej strony internetowej, wywołując podstronę zawierającą wideo z serwisu
YouTube. Informacje te są zbierane przez serwisy YouTube i Google, po czym przypisywane do konta
użytkownika YouTube.
Serwisy YouTube i Google otrzymują informacje za pośrednictwem dodatku YouTube o odwiedzeniu
naszej strony internetowej za każdym razem, gdy w tym samym czasie użytkownik jest zalogowany
w serwisie YouTube, mając dostęp do naszej strony internetowej. Odbywa się to niezależnie od tego,
czy użytkownik kliknął film w serwisie YouTube, czy też nie. Jeśli nie chcą Państwo, aby te informacje

były przekazywane w ten sposób do serwisów YouTube i Google, można zapobiec ich przekazywaniu,
wylogowując się z konta YouTube przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.
Wyrazili Państwo na to zgodę, klikając nasz baner cookie odpowiadający za procedurę opt-in.
Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych opublikowane przez serwis YouTube, do których
dostęp można uzyskać pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=demp=enl=en zawierają
informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez serwisy
YouTube i Google.
11. Polityka prywatności
Ochrona danych osobowych jest dla firmy SITECO bardzo ważna. Firma SITECO przetwarza zatem
Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami RODO i innymi aktualnie obowiązującymi przepisami
prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa danych.

