POLITYKA PRYWATNOŚCI
serwisu https://analyzeo.com

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przekazanych
przez użytkowników serwisu Analyzeo znajdującego się pod adresem https://analyzeo.com.
Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego
Analyzeo, działającym pod adresem https://analyzeo.com, jest przez AlterPage Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Alzackiej 16/2 03-972, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000475211, NIP : 5213653177, REGON: 146803036 o kapitale zakładowym: 672 000 zł.
I.

DANE OSOBOWE

Spółka AlterPage jako Administrator danych osobowych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w
szczególności chroni przed dostępem osób nieupoważnionych i zapewnia wszystkim użytkownikom
podającym dane osobowe (adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania) realizację uprawnień
wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja
883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych
oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

II.

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Przeglądanie Serwisu i informacji znajdujących się w nim, nie wymaga podawania przez Użytkownika
Danych Osobowych.
2. Korzystanie z Usług serwisu może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika, Danych
Osobowych w postaci adresu e-mail, imienia i nazwiska. W takim przypadku niepodanie Danych Osobowych
może ograniczać możliwość dostępu do określonych treści. Ujawnienie danych osobowych jest zawsze
dobrowolne.
3. Dane osobowe, które użytkownik podaje podczas kontaktu drogą elektroniczną za pośrednictwem
poczty email będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika lub
w celu wysyłki mailingu, który zawiera ofertę serwisu, opis usługi lub kontakt administratora danych.
4. Użytkownik ma możliwość podania danych osobowych w formularzach znajdujących się na:
a) stronie głównej https://analyzeo.com formularz zatytułowany: „Newsletter”
b) podstronie służącej do rejestracji https://analyzeo.com/register formularz zatytułowany: „Rejestracja”
4. Administrator zbiera Dane Osobowe w celu świadczenia Usług, w celu marketingu swoich usług i
produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.
5. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje przez
dobrowolne podanie tychże danych, a także w przypadkach w których przepisy prawa upoważniają
Administratora do przetwarzania danych osobowych.
6. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych używając w tym
celu linku zamieszczonego w każdej wiadomości email wysłanej z serwisu https://analyzeo.com, który
brzmi: „Jeżeli nie chcesz otrzymywać wiadomości wypisz się z newslettera” lub pisząc w tym celu
wiadomość do Administratora na adres contact@analyzeo.com z prośbą o usunięcie z bazy danych co
skutkuje zaprzestaniem wysyłania wiadomości.
7. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Usług przy użyciu urządzeń przenośnych, Administrator
może pozyskać dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz
abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane
wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu przez
Użytkownika.
8. Administrator zastrzega sobie prawo wysyłania użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza
się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w
funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o nowych wiadomościach,
komunikaty systemu). Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora i jego
kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy

z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn.
zm.).
9. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia Usług, a także w celu dostosowania
wyświetlanych w Serwisie reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań
Użytkownika, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to zgodę.
III.

DANE ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM SERWISU

1.Administrator serwisu Analyzeo zbiera informacje związane z przeglądaniem Serwisu przez
Użytkowników. Do danych tych należą liczby i źródło wizyt w Serwisie, czas sesji, przeglądane treści, liczba i
rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, numer IP komputera, wykonane kliki. Informacje te
nie są w żaden sposób skorelowane z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie są wykorzystywane do
identyfikacji. Dopuszcza się identyfikowanie użytkowników tylko w przypadkach gdy jest to niezbędne dla
prawidłowego świadczenia Usługi.
2. Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, wyłącznie w celach związanych
z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Serwisu, w celach statystycznych, w szczególności dla
oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Serwisie oraz ulepszaniem zawartości Serwisu i jakości
świadczonych usług.
3. Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne. Użytkownik informowany jest o tym przy wizycie w
serwisie. W tym celu wyświetla się okno pop-up zawierające skrócony opis polityki cookies wraz z
odwołaniem do pełnej informacji o plikach cookies do serwisu www.wszystkoociasteczkach.pl. Pliki tego
typu umożliwiają Administratorowi, w szczególności, lepsze dostosowanie witryny internetowej Serwisu do
indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika. W większości przeglądarek internetowych można
kasować pliki typu cookie z twardego dysku komputera, zablokować akcję cookies lub ustawić ostrzeżenie
przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się
z instrukcją obsługi lub działem pomocy w przeglądarce internetowej.
IV.

ZAWARTOŚĆ ZEWNĘTRZNYCH STRON WWW

W sytuacji występowania w serwisie odnośników i przekierowania do innych stron www, Administrator
(AlterPage Sp. z o.o.) nie ponosi odpowiedzialności za warunki zachowania prywatności, które na nich
obowiązują.
V.

ROZPORZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI I ICH UDOSTĘPNIANIE

1. Administrator dopuszcza możliwość przekazania lub udostępnienia Danych Osobowych osobom trzecim
w przypadku gdy:
a) użytkownik wyrazi na to zgodę
b) będzie to uzasadnione przepisami prawa lub
c) będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług - dane transakcyjne, w tym dane osobowe mogą być
przetwarzane przez Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Usługobiorcy i Usługodawcy
podmiot (PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387) przy ul. Arkońskiej 6/A3, KRS: 0000227278)
pośredniczący przy realizacji płatności

VI.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

1.Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
2. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych
na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa w
sposób opisany w niniejszym dokumencie.
3. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył regulaminu
Serwisu lub jakiejkolwiek Usługi serwisu lub obowiązujących przepisów prawa, a zachowanie Danych
Osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

VII.

PYTANIA, WĄTPLIWOŚCI, KONTAKT

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące, Polityki Prywatności oraz korzystania z serwisu prosimy kierować
na adres contact@analyzeo.com. Szczegółowe informacje o kontakcie znajdują się w zakładce kontakt.

