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POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES W FINSTONE
Polityka prywatności i plików cookies Administratora zawiera podstawowe informacje
w zakresie przetwarzania danych, w tym danych osobowych dotyczących użytkowników strony internetowej www.finstone.pl
Administratorem Państwa danych osobowych jest FINSTONE Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu 50-013, ul. Czysta 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod
numerem KRS 0000726583, NIP 8992842840, REGON 369754747.
We wszystkich sprawach, w tym dotyczących Państwa danych osobowych prosimy o
kontakt pod numerem telefonu +48 696 194 555, pisząc na nasz adres FINSTONE
Sp. z o.o ul. Czysta 4, Wrocław 50-013, e-mail: biuro@finstone.pl, osobiście - w siedzibie firmy.
Dbając szczególnie o ochronę interesów osób, których dane dotyczą przetwarzamy
dane zgodnie z prawem, w wyraźnie określonych celach, poprawne, tylko niezbędne
w stosunku do celu, przez określony czas.
W celu zapewnienia poufności i integralności Państwa danych wdrożyliśmy niezbędne procedury umożliwiające dostęp do danych tylko w zakresie niezbędnym do wykonania zadań.
Naszym celem jest zapewnienie Państwu ochrony prywatności i poufności na poziomie odpowiadającym co najmniej standardom określonym w obowiązujących przepisach prawa.
Dbając szczególnie o ochronę danych osobowych i wysoki poziom usług
telekomunikacyjnych stosujemy rozwiązania techniczne, fizyczne i organizacyjne w
celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są wykonywane tylko przez osoby do tego uprawnione.
Pozyskane od Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
1. Działań podjętych w celu realizacji usługi strony internetowej – realizacji umowy o oświadczenie usług drogą elektroniczną;
2. Udzielenia odpowiedzi na zapytania Państwa kierowane za pośrednictwem
formularza kontaktowego na stronie internetowej, telefonicznie lub za pośred-
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nictwem e-mail; w prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na ułatwieniu korzystania z naszych usług;
3. Przesyłania informacji o charakterze marketingowym, handlowym za pośrednictwem kanału informacyjnego, na który Państwo wyrażają dobrowolną zgodę;
4. Prowadzenia statystyk i pomiarów skuteczności naszych działań po przez stosowanie określonych plików cookies, na podstawie Państwa zgody na stosowanie plików cookies.
W zakresie Twoich danych osobowych pozyskanych od Ciebie za pośrednictwem
strony internetowej – będziemy przetwarzać takie dane jak np. adres e-mail, imię,
nazwisko, numer telefonu, oraz inne dane podane w treści Państwa korespondencji
do nas.
Dane osobowe przetwarzamy do czasu zakończenia niezbędnych działań przez Administratora wynikających z zawartych umów, wynikających z przepisów prawa, do
czasu wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych
na ten cel lub do czasu wycofania Państwa zgody.
Poprzez wypełnienie i przesłanie danych za pośrednictwem formularzy dostępnych
na naszej stronie, jako użytkownik strony www.finstone.pl przekazują nam Państwo
dane osobowe w zakresie wymaganym do realizacji celu określonego w formularzu.
Okres przetwarzania w ten sposób pozyskanych danych jest zgodny z wymogami
przepisów o ochronie danych osobowych.
Dane Państwa będziemy przetwarzać przez okres 1 roku od daty wymiany ostatniej
wiadomości w danej sprawie. Czas przetwarzania, w tym przechowywania części
danych może zostać wydłużony w przypadku, niezbędności w zakresie dochodzenia
roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Wówczas niezbędne dane będziemy przetwarzać przez okres 3 lat, a po tym okresie – nie dłużej niż przez czas wskazany w
przepisach prawa. Po upływie okresów przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane przez Administratora.
Jako Administrator rejestrujemy dane dotyczące nawiązanych sesji internetowych
oraz przechowujemy informacji o adresie IP użytkownika, użytej przeglądarce internetowej, dacie i czasie zapytania, wywołanym adresie URL oraz udzielonej odpowiedzi.
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Okres przetwarzania przez nas danych zawartych w plikach cookies nie będzie dłuższy niż 6 miesięcy od pozyskania informacji. Po tym czasie FINSTONE nie będzie ich
wykorzystywał.
W związku z realizacją naszych celów, dane Państwa przekazane za pośrednictwem
strony internetowej nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem sytuacji w których my korzystamy z usług innych podmiotów na podstawie zawartych
umów np. w zakresie obsługi strony internetowej, czy umów zawartych z kancelariami prawnymi. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania w stosunku do
podmiotów współpracujących aby dać gwarancję stosowania środków bezpieczeństwa przez podwykonawców gdy przetwarzają oni Państwa dane na nasze zlecenie.
Odbiorcą danych mogą być również organy państwowe uprawnione na podstawie
przepisów prawa. Zakres przekazywanych Państwa danych do wyżej wymienionych
podmiotów podlega za każdym razem indywidualnej analizie Administratora i jest
zgody z zasadą minimalizacji danych w przypadku każdego z odbiorców.
W każdym czasie są Państwo uprawnieni do dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody której
udzielili. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w Warszawie pod adresem ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, telefonicznie (22) 531 03 00.
Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych lub korespondencyjnie.
Informujemy jednocześnie, że będziemy w stanie zrealizować Państwa prawo o ile
zakres jego realizacji nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa. Za każdym razem
zostaną Państwo powiadomieni o sposobie realizacji lub powodach odmowy realizacji prawa.
Pliki cookies to krótkie ciągi tekstowe wysyłane do Twojej przeglądarki internatowej
za pośrednictwem naszej strony. Zapisane w ten sposób informacje m.in. o używanym języku, twoich aktywnościach na stronie, danych o przeglądarce internetowej
służą zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania naszej strony, pozwalają zwiększyć
efektywność przesyłanych do Ciebie informacji.
Stosujemy dwa typy plików cookies: sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane do
czasu wylogowania, opuszczenia strony oraz pliki stałe – pozostające na urządzeniu
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np. komputerze, telefonie do czasu ich usunięcia lub przez wskazany w parametrach
plików okres.
Informujemy, pliki cookies są konieczne do prawidłowego świadczenia naszych usług
za pośrednictwem strony internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili jako użytkownik
możesz zablokować lub ograniczyć pliki cookies przez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej zgodnie z Twoimi preferencjami. Szczegółowe informacje na temat ustawień plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej. Sekcja „pomoc” w przeglądarce zawiera informacje jak usunąć,
bądź zablokować pliki cookies.
Informujemy, ze zmiana ustawień dotycząca plików cookies może powodować utrudnienia w korzystaniu z części funkcjonalności naszej strony internetowej.
Zamieszczamy linki do ustawień plików cookies najpopularniejszych przeglądarek
internetowych:
1
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
2
Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?
esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s
3
Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
4
Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
5
Opera https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/
6
Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
W celu realizacji usług strony internetowej korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies.
Pliki cookie niezbędne: umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
działania strony internetowej. Wykorzystujemy je, aby zoptymalizować naszą stronę
internetową pod kątem urządzeń i przeglądarek jakie najcześciej wykorzystują osoby
ją odwiedzające. Ten rodzaj plików cookies nie zbiera informacji w celach marketingowych.
Pliki cookies analityczne: zbierają one informacje o tym, jak korzystasz z naszych
serwisów.

!
Pliki cookies reklamowe/marketingowe: wykorzystywane są w celu dopasowania treści oraz form reklamy. To nasze pliki cookies oraz pliki cookies dostawców zewnętrznych. Dzięki nim możemy dopasowywać treści do konkretnego odbiorcy.
Wykorzystujemy je, aby prowadzić kampanie marketingowe.
Dane statystyczne uzyskane na podstawie informacji przekazanych za pośrednictwem strony internetowej służą nam głównie ulepszeniu i personalizacji naszych
działań oraz prezentowanych ofert produktów i usług. FINSTONE nie udostępnia ani
nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim jakichkolwiek danych osobowych.
Korzystanie z usług Administratora za pośrednictwem strony internetowej jest w pełni
dobrowolne. Podanie przez Państwa danych w celu realizacji naszych usług jest niezbędne do ich świadczenia.
W razie nie poddania ich nie będziemy mogli przedstawić Państwu oferty lub zrealizować Państwa prośby. W przypadku danych uzyskiwanych na podstawie Państwa
zgody podanie danych jest dobrowolne, a zgodę mogą Państwo odwołać w każdej
chwili, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed
dniem jej wycofania.
Państwa dane osobowe w zakresie realizacji celów Administratora nie podlegają procesowi automatycznego przetwarzania, w tym profilowania, a także nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.
Informujemy, że na naszej stronie znajdują się odnośniki do stron Facebook, Instagram i LinkedIn. Jesteśmy administratorem danych, które przekazują nam Państwo
za pośrednictwem Facebook, Instagram, LinkedIn. Jednocześnie zachęcamy, by po
przejściu na wybraną stronę zapoznali się Państwo z obowiązującą tam Polityką
prywatności i zasadami przetwarzania danych.
Zapisy niniejszej Polityki przez nas cyklicznie przeglądane i poddawane zmianom
w związku z dostosowaniem ich do obowiązujących przepisów prawa. W celu
przejrzystości naszych działań umieszczamy na stronie informacje o dacie ostatniej
aktualizacji dokumentu.
Polityka Prywatności i plików cookies ma charakter informacyjny. Podstawą do
podejmowania naszych działań i określania ich zakresu są udzielone przez użytkowników zgody i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
Data ostatniej aktualizacji: 30 grudnia 2019r.

