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POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI
AdTaily ze szczególną dbałością przykłada uwagę do ochrony prywatności Klientów, dotyczy to
stosowanych środków technicznych jak i metod organizacyjnych zapewniające ochronę
przekazanych AdTaily danych do przetwarzania.
AdTaily przetwarza następujące dane osobowe Klientów: adres, NIP, nazwę firmy, imię,
nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres strony intrenetowej, a także dane dotyczące
działalności gospodarczej, w przypadku, gdy Klient prowadzi jednoosobową działalność
gospodarczą.
AdTaily zabezpiecza przekazane dane przed ich udostępnieniem nieupoważnionym osobom
trzecim, w tym ich przetwarzaniem z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego
prawa. AdTaily w sposób stały kontroluje proces przetwarzania danych udzielając stosownych
upoważnień do ich przetwarzania tylko wtedy, gdy jest to objęte zgodą Klienta lub konieczne
do prawidłowej realizacji Usługi.
Administratorem zbioru danych osobowych Klientów jest AdTaily.
Podstawą upoważaniająca AdTaily do przetwarzania danych osobowych Klientów jest zgoda
Klientów lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych dla prawidłowej
realizacji Usługi.
Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Dane podawane przez Klienta Użytkownika są wykorzystywane dla celów prawidłowej
realizacji Usługi oraz celów marketingowych AdTaily.
Dane kontaktowe służą również AdTaily do przesyłania Klientom informacji na temat AdTaily
oraz świadczonych przez AdTaily usługach. W każdym czasie Klient może zrezygnować z
otrzymywania tego typu informacji.
Dla celów prawidłowej realizacji Usługi Klient wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych
osobom trzecim.
Klient ma możliwość przeglądania, modyfikacji oraz usunięcia danych osobowych
przekazanych AdTaily do przetwarzania.
W celu świadczenia swoich usług firma AdTaily może wykorzystywać pliki "cookies" oraz
podobne technologie. Pliki cookies umożliwiają przechowywanie ustawień i preferencji
użytkownika, oferowanie ukierunkowanych reklam remarketingowych.
Pliki "cookies" (ciasteczka) są danymi informatycznymi - plikami tekstowymi,
przechowywanymi w urządzeniu użytkownika i przeznaczone do korzystania ze strony
internetowej.
Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. dostosowanie zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Dane te
pozwalają na rozpoznanie urządzenia użytkownika i odpowiednie wyświetlenie strony
internetowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb.
b. tworzenia danych statystycznych, które pomagają lepiej świadczyć usługi i wyświetlać
strukturę strony dla użytkowników - są to między innymi pliki "cookies" Google
Analytics http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
c. utrzymanie sesji użytkownika, dzięki czemu nie ma przymusu na każdej podstronie
logować się ponownie.
d. wyświetlania dopasowanych do preferencji użytkownika komunikatów reklamowych
za pomocą usługi DoubleClick
https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=pl
Pliki cookies nie zbierają żadnych informacji wrażliwych takich jak imię i nazwisko, adres
zamieszkania, adres ip, adres email czy numer karty kredytowej.

16. W ramach plików "cookies" stosowanych na stronie AdTaily można wyróżnić "cookies" sesyjne
oraz stałe. Pliki "cookies" sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika tylko do czasu
przebywania na stronie internetowej, wyłączenia przeglądarki lub momentu wylogowania z
serwisu. Pliki "cookies" stałe przechowywane są na urządzeniu użytkownika przez określony
czas lub do momentu usunięcia ich przez użytkownika.
17. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookies w poszczególnych
przeglądarkach. Instrukcje zablokowania plików cookies można znaleźć na poniższych
stronach.
a. Ustawienia plików cookies Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/196955
b. Ustawienia plików cookies Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
c. Ustawienia plików cookies Firefox http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%
85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
d. Ustawienia plików cookies Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
e. Ustawienia plików cookies Safari - http://support.apple.com/kb/PH5042
f. Informacje dla urządzeń mobilnych dostępne są na poniższych stronach:
i. Pliki cookies w Android http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
ii. Pliki cookies w Blackberry http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_
off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
iii. Pliki cookies w iOS (Safari) http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
iv. Pliki cookies w Windows Phone - http://www.windowsphone.com/pl-pl/howto/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
18. AdTaily nie sprzedaje i nie udostępnia i nie sprzedaje danych swoich klientów innym
podmiotom czy partnerom.

