POLITYKA COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI VIRTUTE MARIS
Polityka Cookies
Informacje prawne
Jak postępujemy z Państwa danymi?
Naszym zobowiązaniem jest bardzo staranne traktowanie Państwa danych. Ściśle
przestrzegamy przepisów zawartych w odpowiednich przepisach prawa, w szczególności
przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(„RODO“). W żadnej formie nie naruszamy Państwa praw osobistych.
Administrator danych
Administratorem danych osobowych gromadzonych wskutek korzystania przez Państwa z
naszych stron internetowych jest Virtute Maris Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie 02-777 przy
al. KEN 55/80, KRS: 0000760148, NIP: 9512474183, REGON: 381912349, adres poczty
elektronicznej: info@virtutemaris.pl, zwanego dalej „Administratorem danych”, będąca
jednocześnie Usługodawcą.
Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator dokłada szczególnej
staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności
zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
•
•
•

przetwarzane zgodnie z prawem,
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie
dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgoda
Jeżeli Państwo sami podają nam dane osobowe, zgadzają się Państwo na ich gromadzenie i
wykorzystanie zgodnie z danych obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony
danych osobowych, w szczególności RODO (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane
osobowe będą naturalnie traktowane poufnie. W każdej chwili istnieje możliwość cofnięcia
takiej zgody, co spowoduje zaprzestanie wykorzystywania danych przetwarzanych na
podstawie udzielonej zgody. Jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Inne podstawy
przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zawarte w Informacji o ochronie danych.
Wyjątki
Wykorzystujemy informacje otrzymane w wyniku normalnego korzystania z naszych stron
internetowych i gromadzimy je wyłącznie w Virtute Maris Sp. z o.o. Nie przewiduje się
wykorzystania danych do identyfikacji osób. Wyjątkiem od tej reguły jest korzystanie z naszych
stron internetowych lub działania, które mogą zostać uznane za atak spełniający znamiona
przestępstwa lub mogący uniemożliwić lub zakłócić funkcjonowanie naszej strony
internetowej.

Eksternistyczne odsyłacze
Nasze strony internetowe mogą zawierać eksternistyczne odsyłacze do innych stron
internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów dotyczących
ochrony danych lub za zawartość innych stron internetowych. Zalecamy staranne zapoznanie
się z przepisami dotyczącymi ochrony danych znajdującymi się na odwiedzanych przez
Państwa stronach internetowych.

Prawa autorskie
Zawartość stron internetowych Virtute Maris Sp. z o.o. jest chroniona prawem autorskim.
Virtute Maris Sp. z o.o. pozwala na czytanie i pobieranie wszelkich zawartości własnych stron
internetowych wyłącznie na potrzeby indywidualne, ale nie do celów komercyjnych. Dalej
idące prawa użytkowania mogą zostać udzielone po zawarciu odpowiedniej umowy
licencyjnej z Virtute Maris Sp. z o.o. Połączenie z innymi stronami internetowymi jest
dozwolone wyłącznie za zgodą Virtute Maris Sp. z o.o.

Pobieranie zawartości
Pobieranie programów i plików odbywa się na własne ryzyko. Virtute Maris Sp. z o.o. nie
odpowiada za szkody powstałe w wyniku instalacji lub użytkowania oprogramowania i plików
z zakresu „Download”. Pomimo aktualnej kontroli antywirusowej wyklucza się w ramach
przepisów prawnych odpowiedzialność za szkody i zakłócenia spowodowane wirusami
komputerowymi.

Gwarancja
Informacje zawarte na stronach internetowych Virtute Maris Sp. z o.o. są opracowywane z
największą starannością. Virtute Maris Sp. z o.o. nie udziela żadnej gwarancji na zupełność,
aktualność, jakość i możliwość wykorzystania do określonych celów. Korzystanie ze stron
internetowych i z ich zawartości odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
Prawo do znaku towarowego
Osobom trzecim zabrania się używania i stosowania wszelkich znaków towarowych i logo
zamieszczanych na naszych stronach internetowych.

Analiza witryny
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron
internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje
pliki „cookies”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na Twoim komputerze, aby pomóc
stronie analizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane
przez cookie na temat korzystania z witryny (w tym adres IP) będą przekazywane i
przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie
wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia
raportów na temat aktywności na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych
usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Google
może również przekazać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo
lub gdy takie strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie powiąże
Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Mogą Państwo
zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce,
jednak pamiętaj, że jeśli to zrobisz, możesz nie móc korzystać z pełnej funkcjonalności tej
witryny. Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych
przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także
przetwarzaniu
tych
danych
przez
Google
za
pomocą
poniższego
linku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl Pobierz i zainstaluj dostępną wtyczkę
przeglądarki.
Pozostałe informacje o ochronie danych osobowych oraz prawach osób, których dane są
przetwarzane
Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz ich ochrony,
a także dotyczące praw, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa
danych osobowych, można znaleźć w Informacji o ochronie danych, która jest dostępna
poniżej.

Polityka Prywatności
Informacje o gromadzeniu danych osobowych
1.1 Niniejszym informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej
strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które dotyczą Ciebie osobiście, np.
imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.
1.2 Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 4 ust.
7 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO/ GDPR), jest administrator – Virtute
Maris Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie 02-777 przy al. KEN 55/80, KRS: 0000760148, NIP:
9512474183, REGON: 381912349, adres poczty elektronicznej: info@virtutemaris.pl.
1.3 Jeżeli korzystamy z usług zakontraktowanych usługodawców dla poszczególnych funkcji
usługi naszego serwisu lub chcemy wykorzystywać dane do celów reklamowych, poniżej
poinformujemy Cię o poszczególnych operacjach. W ten sposób określamy również
poszczególne kryteria dotyczące czasu przechowywania.
Twoje prawa
2.1 Przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych:
•
•
•
•
•

•

prawo żądania dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w
zakresie, w którym dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, jednakże
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem,
prawo do przenoszenia danych osobowych.

2.2 Masz również prawo do złożenia na nas skargi do właściwego organu nadzorczego, jeżeli
sądzisz, że przetwarzamy dane osobowe w sposób niezgodny z prawem.
Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej
3.1 W przypadku czysto informacyjnego korzystania ze strony internetowej, tzn. jeśli nie
zarejestrujesz się w serwisie lub nie udostępnisz nam żadnych informacji, będziemy zbierać
tylko dane osobowe przesyłane przez twoją przeglądarkę na nasz serwer. Jeśli chcesz
przeglądać naszą stronę, informujemy, że zbieramy następujące dane, które są technicznie
niezbędne do wyświetlania naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności
i bezpieczeństwa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
•
•
•

adres IP,
data i godzina żądania,
różnica strefy czasowej względem czasu GMT (czasu uniwersalnego),

•
•
•
•
•
•
•

treść żądania (konkretna strona),
status dostępu / kod statusu HTTP,
każda przesłana ilość danych,
strona internetowa, z której pochodzi żądanie,
przeglądarka,
system operacyjny i jego interfejs,
język i wersja oprogramowania przeglądarki.

3.2 Oprócz powyższych danych, podczas korzystania z naszej witryny na komputerze
użytkownika zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są
przechowywane na dysku twardym, przypisane do używanej przeglądarki i dzięki którym treść
określająca plik cookie (tutaj przez nas) uzyskuje określone informacje. Pliki cookie nie są
w stanie uruchamiać programów ani przesyłać wirusów do twojego komputera. Dzięki nim
oferta internetowa jest bardziej przyjazna dla użytkownika i skuteczniejsza. Podanie danych
w opisanym zakresie jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów
administratora danych we wskazanej wyżej postaci.
3.3 Wykorzystywanie plików cookie:
a) Ta strona korzysta z następujących rodzajów plików cookie, których zakres i działanie
zostały wyjaśnione poniżej:
•
•

tymczasowe pliki cookie (patrz lit. b),
stałe pliki cookie (patrz lit. c).

b) Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Obejmują
one w szczególności sesyjne pliki cookie. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, wraz
z którym różne żądania z przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Umożliwi to
rozpoznanie komputera po powrocie na naszą stronę. Sesyjne pliki cookie są usuwane po
wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.
c) Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może różnić się
w zależności od pliku cookie. Możesz usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa
swojej przeglądarki w dowolnym momencie.
d) Możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi życzeniami albo odmówić
akceptacji plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Pamiętaj, że może to
uniemożliwić dostęp do niektórych funkcji tej strony internetowej.
Formularz kontaktowy
Kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego,
podane przez Ciebie informacje (Twój adres e-mail, Twoje imię i nazwisko oraz numer
telefonu, jeśli dotyczy) będą przechowywane przez nas w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje
pytania. Usuwamy dane, które powstają w tym kontekście po upływie czasu, gdy ich
przechowywanie nie jest już wymagane, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieją
ustawowe wymagania dotyczące przechowywania.

Podstawą prawną przetwarzania danych przesyłanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail
jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt poprzez e-mail ma na celu zawarcie umowy,
dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie nam
wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celów
przetwarzania i możliwości skontaktowania się z Państwem w zgłoszonej sprawie,
a w przypadku kontaktu mającego na celu zawarcie umowy – dane te są niezbędne dla
prowadzenia rozmów zmierzających do zawarcia umowy. Brak przekazania tych danych
uniemożliwi realizację tych celów i może skutkować niemożliwością realizacji interesów,
z którymi się Państwo zgłaszają.
Newsletter
7.1 Jeżeli otrzymaliśmy Twój adres e-mail w związku z zakupem usługi lub zakupem towarów
i nie sprzeciwiłeś się używaniu Twojego adresu e-mail, będziemy informować Cię w przyszłości
o podobnych towarach lub usługach.
Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych w podanym zakresie i celu stanowi
art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
zapewnienia Państwu wysyłki newslettera. Ich nieprzekazanie skutkować będzie
niemożliwością wysyłania Państwu naszego newslettera.
Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na wysyłanie newslettera i wypisać się z usługi. Możesz
wycofać zgodę, klikając na link podany w każdym newsletterze, wysyłając e-mail na
adres info@virtutemaris.pl lub wiadomość pod adres podany w zakładce kontakt.
7.2 We wszystkich innych przypadkach będziemy wysyłać do Ciebie nasz newsletter tylko
wtedy, jeżeli wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie. Nasz newsletter informuje o naszych
aktualnych interesujących ofertach. Promowane towary i usługi zostały wymienione w treści
oświadczenia.
Aby zarejestrować się do naszego newslettera, korzystamy z tzw. procedury podwójnej zgody.
Oznacza to, że po zarejestrowaniu wyślemy Ci wiadomość e-mail na podany adres, w której
prosimy o potwierdzenie, że chcesz otrzymywać newsletter. Ponadto przechowujemy Twoje
adresy IP oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest potwierdzenie Twojej
rejestracji i, jeśli to konieczne, poinformowanie Cię o ewentualnym niewłaściwym użyciu
Twoich danych osobowych.
Do wysyłki newslettera wymagany jest jedynie Twój adres e-mail. Podanie dodatkowych,
osobno oznaczonych danych jest dobrowolne i będą one wykorzystywane do osobistego
kontaktu z Tobą. Po potwierdzeniu, zapiszemy Twój adres e-mail w celu wysyłania
newslettera.
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w podanym zakresie i celu jest art. 6
ust. 1 lit. a RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia
Państwu wysyłki newslettera. Ich nieprzekazanie skutkować będzie niemożliwością wysyłania
Państwu naszego newslettera.

Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na wysyłanie newslettera i wypisać się z usługi. Możesz
wycofać zgodę, klikając na link podany w każdym newsletterze, wysyłając e-mail na
adres info@virtutemaris.pl lub wiadomość pod adres podany w zakładce kontakt.
7.3 Nasz newsletter jest wysyłany za pośrednictwem MailChimp. Więcej informacji na temat
ochrony danych w zakresie wysyłania newslettera można znaleźć na stronie
https://mailchimp.com/legal/.
MailChimp użyje Twoich danych wyłącznie do wysyłki naszego newslettera, jak opisano
powyżej. Dane nie są przekazywane stronom trzecim w jakichkolwiek innych celach.
Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron
internetowych, udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak
zwane „pliki cookie”, pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze, które umożliwiają
analizę korzystania przez Ciebie z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat
korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam
przechowywane. Jeśli jednak na tej stronie aktywowana jest anonimizacja IP, Twój adres IP
zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej
lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych
przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W
imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny
przez Ciebie, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia
innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i użytkowaniem Internetu dla
operatora strony. Adres IP podany przez Google Analytics jako część Google Analytics nie
zostanie scalony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie
poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że
może to uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji dostępnych w witrynie internetowej.
Możesz również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie
i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniu tych danych
przez Google za pomocą poniższego linku: http: // tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
Pobierz i zainstaluj dostępną wtyczkę przeglądarki.
Więcej informacji można znaleźć na stronie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
lub http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje o
Google Analytics i prywatności). Zwracamy uwagę, że na tej stronie Google Analytics został
rozszerzony o kod, aby zapewnić anonimowe zbieranie adresów IP (tzw. maskowanie IP).

