PAŁUCKA DRUKARNIA OPAKOWAŃ SP. Z O.O.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Pałucka Drukarnia Opakowań Sp. z o.o. ul. Zielona 10, 88-430 Janowiec Wielkopolski
dokłada najwyższej staranności w zakresie ochrony prywatności obecnych i potencjalnych
Klientów korzystających z witryny internetowej www.pdo.com.pl
Pałucka Drukarnia Opakowań Sp. z o.o. dokłada najwyższej staranności w zakresie
profesjonalnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa funkcjonowania witryny
internetowej www.pdo.com.pl, w szczególności w zakresie przepisów prawa chroniących
prywatność użytkowników witryn internetowych, min.:
– Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U. z 2013
poz. 1422 z późniejszymi zmianami;
– Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, t. j. Dz.U. z 2014 poz. 243 z
późniejszymi zmianami; oraz
– Rozporządzenie 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.
Dz.Urz.UE. L. 2016 Nr 119/1.
Pałucka Drukarnia Opakowań Sp. z o.o. ul. Zielona 10, 88-430 Janowiec Wielkopolski, jest
administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 , poz. 926 ze zm.) i przetwarza
dotyczące Państwa dane osobowe pozyskane m.in. za pośrednictwem witryny
internetowej www.pdo.com.pl.
Pałucka Drukarnia Opakowań Sp. z o.o. informuje, że przetwarza dane osobowe obecnych i
potencjalnych Klientów w celu oferowania produktów i usług. Udostępnione dane będą
przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu udostępnienia, chyba że przepisy
prawa stanowią inaczej.
Informacje udostępnione przez użytkownika witryny internetowej www.pdo.com.pl, w tym
jego dane osobowe, mogą być wykorzystane do celów handlowych i marketingowych, jeśli
użytkownik wyrazi na to zgodę. Zgoda użytkownika jest równoznaczna z akceptacją
otrzymywania informacji handlowych i marketingowych.
W sytuacji, w której osoba korzystająca z witryny internetowej www.pdo.com.pl, ujawni w
formularzu kontaktu lub w inny sposób dane osobowe osoby trzeciej, uznaje się, iż
dysponuje ona stosownym zezwoleniem tej osoby, której dane ujawniła.
Pałucka Drukarnia Opakowań Sp. z o.o informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa
danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu jak i kontroli przetwarzania
dotyczących Państwa danych oraz żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub
usunięcia danych, w przypadku, gdy cel dla którego zostały pozyskane ziścił się oraz
zezwalają na to przepisy, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
osobowych dla celów marketingowych. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo do
żądania zaprzestania przetwarzania, tj. usunięcia Państwa danych osobowych – forma
złożenia tego żądania podana jest przy zbieraniu tych danych.
Witryna internetowa www.pdo.com.pl może zawierać linki do stron internetowych innych
podmiotów. Pałucka Drukarnia Opakowań Sp. z o.o nie ma wpływu na zawartość
prowadzonych przez te podmioty stron internetowych, politykę prywatności ich stron
internetowych i nie ponosi za nią odpowiedzialności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, proszę skierować zapytanie na adres
mailowy k.bak@pdo.com.pl

POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW "COOKIES" W WITRYNIE
INTERNETOWEJ
WWW.PDO.COM.PL

Witryna internetowa www.pdo.com.pl może używać plików „cookies” (tzw. „ciasteczek”).
Cookies to pliki zawierające różne informacje, które są zapisywane na Twoim urządzeniu, gdy
odwiedzasz stronę internetową. Pliki cookies umożliwiają dostosowanie działania stron do
preferencji użytkowników. Dzięki plikom cookies możliwa jest analiza odwiedzanej strony
internetowej www.pdo.com.pl oraz zachowań użytkowników. Pliki cookies
pozwalają Pałuckiej Drukarni Opakowań Sp. z o.o. na pomiar skuteczności działań
handlowych i dostosowanie oferty do konkretnej grupy odbiorców. Pliki cookies pozwalają
również na ciągłe doskonalenie i ulepszanie witryny internetowej www.pdo.com.pl, ich
łatwe i wygodne użytkowanie.
Pliki cookies nie umożliwiają w jakikolwiek sposób identyfikacji tożsamości osoby
odwiedzającej witrynę internetową www.pdo.com.pl, nie przetwarzają danych osobowych i
nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej witrynę
i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
Witryna internetowa www.pdo.com.pl stosuje pliki cookies w celu:
– umożliwienia użytkownikowi korzystania z funkcjonalności witryny
internetowej www.pdo.com.pl, podstawowych i rozszerzonych;
– świadczenia usług (jeżeli takie występują);
– dostosowania zawartości stron do urządzenia końcowego osoby korzystającej z witryny
internetowej www.pdo.com.pl, zapamiętywania indywidualnych ustawień i optymalizacji
wykorzystania strony;
– zapewnienie bezpieczeństwa korzystania ze strony;
– tworzenia anonimowych, zbiorczych danych statystycznych w celu ulepszania
funkcjonalności strony; oraz
– przygotowywania działań handlowych oraz oferty produktów i usług, oraz ich
dostosowanie do konkretnej grupy obecnych lub potencjalnych Klientów.
W witrynie internetowej www.pdo.com.pl, Pałucka Drukarnia Opakowań Sp.z o.o. stosuje
następujące rodzaje plików cookies:
Tymczasowe sesyjne pliki cookies – pozostają w przeglądarce internetowej do momentu jej
wyłączenia, bądź wyjścia lub wylogowania się ze strony internetowej, na której zostały
zamieszczone. Są to przede wszystkim pliki cookies niezbędne w celu zapewnienia
prawidłowego i bezpiecznego korzystania z witryny internetowej i jej funkcjonalności. Ten
rodzaj plików cookies nie zbiera informacji w celach marketingowych.
Stałe pliki cookies – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia końcowego osoby
odwiedzającej witrynę do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub do z góry ustalonego
czasu określonego w parametrach pliku cookies.
Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej zezwalają na używanie i
umieszczanie w nich plików cookies. Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki
internetowej w taki sposób, aby przed każdym umieszczeniem pliku cookies pojawiał się
stosowny komunikat. Użytkownik może również całkowicie zablokować obsługę plików
cookies. Wiąże się to jednak z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego
działania witryny internetowej www.pdo.com.pl.

W celu dokonania zmiany w ustawieniach przeglądarek internetowych dotyczących plików
cookies, poniżej zamieszczam dla Państwa wygody linki do instrukcji najpopularniejszych
przeglądarek z informacjami o sposobie przeprowadzenia stosownych zmian:

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies

Opera

https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/

Safari

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/machttps://
support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
Brak zmiany ustawień w zakresie plików cookies przez użytkownika oznacza, że będą one
zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Pałucka Drukarnia
Opakowań Sp. z o.o. będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika
i uzyskiwać do nich dostęp.
W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt na
adres mailowy: k.bak@pdo.com.pl

