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Deklaracja ochrony prywatności 

Wprowadzenie 

Strona internetowa avcraft.pl (dalej Strona Internetowa) należy do firmy AVcraft sp. z o.o. AVcraft jest administratorem 

danych osobowych w znaczeniu ustawy o ochronie danych osobowych. AVcraft zdaje sobie sprawę, że dla osób 

korzystających z Internetu kwestia prywatności i bezpieczeństwa jest bardzo ważna. Nawet jeżeli tylko przeglądają Państwo 

naszą Stronę Internetową pragniemy, aby czuli się Państwo komfortowo w związku ze stosowanymi przez nas praktykami i 

środkami ochrony Waszych prywatnych danych. Prywatne dane to informacje, które można wykorzystać do jednoznacznej 

identyfikacji konkretnej osoby i do kontaktowania się z nią.  

W tej deklaracji o ochronie prywatności informujemy o stosowanych przez firmę AVcraft praktykach i środkach ochrony 

Państwa prywatnych danych zebranych podczas Waszej obecności na naszej Stronie Internetowej.  

W przypadku zmiany treści deklaracji wszystkie zmiany zostaną opublikowane na niniejszej Stronie Internetowej, dlatego 

prosimy o sprawdzanie aktualizacji treści deklaracji. 

 

Jakie prywatne informacje są gromadzone? 

Korzystając z tej Strony Internetowej mogą zostać Państwo poproszeni o podanie prywatnych informacji obejmujących 

Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail.  

Ponadto możemy przetwarzać państwa adres IP, specyfikację przeglądarki, dane dostawcy usług internetowych, dane stron, 

z których uzyskali Państwo dostęp do naszej strony i stron, do których przeszli Państwo opuszczając naszą stronę 

internetową, dane systemy operacyjnego, sygnaturę daty/czasu (time stamp) oraz informacje o aktywności na Stronie. 

Informacje te są agregowane w celu naliczenia liczby odwiedzin Strony Internetowej, średniego czasu korzystania ze strony, 

wyświetlanych podstron. Wykorzystujemy te informacje do analizy i pomiaru użytkowania naszej Strony Internetowej i do 

ulepszania jej zawartości. 

Możemy również wykorzystywać pliki cookie do zapisywania Państwa preferencji i odwiedzin tej Strony. Cookie to niewielki 

plik tekstowy, który jest zapisywany na Państwa komputerze. Podczas kolejnej wizyty na naszej stronie Państwa komputer 

wyśle do nas informacje zapisane w tym pliku. W ustawieniach przeglądarki mogą Państwo odrzucić wszystkie lub niektóre 

pliki cookie, lub włączyć informowanie o każdym nowym pliku cookie. Odrzucenie plików cookie może zablokować możliwość 

korzystania z niektórych elementów tej strony. 

 

Kto ma dostęp do tych informacji?  
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AVcraft może zlecić osobom trzecim wykonanie usług związanych z przetwarzaniem danych prywatnych w naszym imieniu. 

Nie udostępniamy Państwa danych żadnym osobom trzecim, chyba że w naszym rozumieniu ich udostępnienie jest 

konieczne: w celach wymaganych prawem; lub w celu realizacji postanowień niniejszej Deklaracji oraz zasad i warunków 

korzystania z tej Strony Internetowej. 

Jak wykorzystywane są dane? 

Zbieranie informacji prywatnych przez firmę AVcraft ma głównie na celu zapewnieniu Państwu możliwości skorzystania z 

usług AVcraft, oraz daje nam możliwość kontaktowania się z Państwem w celu realizacji oferowanych przez nas usług. Jeżeli 

wyrazili Państwo zgodę będziemy również wysyłać na Państwa adres e-mail biuletyny informujące o naszych produktach i 

usługach (Newsletter). 

Możemy także przeprowadzać badania demograficzne oraz dotyczące zainteresowań itp. naszych użytkowników na 

podstawie uzyskanych danych analitycznych, aby lepiej zrozumieć naszych użytkowników i zapewnić im lepsze usługi. 

Wyniki tych badań są kompilowane i analizowane łącznie, aby zapobiec identyfikacji prywatnych danych indywidualnych 

osób.  

Środki bezpieczeństwa 

Żadna transmisja danych poprzez Internet nie gwarantuje stuprocentowego bezpieczeństwa. W związku z tym, pomimo, iż 

podejmujemy starania ochrony Państwa prywatnych danych, nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa 

żadnych informacji, które Państwo do nas przesyłają, lub pobierają z naszej strony internetowej. A zatem korzystają Państwo 

z naszej Strony Internetowej na własne ryzyko. Po otrzymaniu przez nas Państwa prywatnych danych dokładamy wszelkich 

starań, aby zapewnić ich bezpieczeństwo w naszych systemach i chronić je przed utratą, nieprawidłowym wykorzystaniem 

oraz modyfikacją.  

Prywatne dane przekazane nam przez Państwa mogą być przesyłane drogą elektroniczną do serwerów znajdujących się 

poza granicami kraju, w którym wprowadzali Państwo swoje informacje do systemu. Dodatkowo, informacje mogą być 

wykorzystywane, przechowywane i/lub przetwarzane poza granicami kraju, w którym je Państwo wprowadzali. Jeżeli firma 

AVcraft (lub osoba trzecia zatrudniona przez nas w tym celu) ma styczność z informacjami prywatnymi, to niezależnie od 

miejsca tej styczności, podejmuje ona środki zapewniające bezpieczeństwo tych informacji zgodnie z odpowiednimi 

zasadami i warunkami tej deklaracji. 

 

Jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom jako podmiotom danych osob owych? 

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), 

przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych: 

• prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych, 

• prawo żądania sprostowania danych 

• prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), 

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

• prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym 

profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania Państwa danych w uzasadnionym interesie 

Administratora). 

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody: 

• macie Państwo prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

• Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy (niezbędne w celu 

świadczenia usługi): 

• macie Państwo prawo do przenoszenia danych osobowych. 

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z nami na podany adres email. 

Wgląd do danych i wyrejestrowanie z listy mailingowej 

Jeżeli pragną Państwo sprawdzić, poprawić lub zmienić jakiekolwiek prywatne dane, które Państwo podali, prosimy o 

kontakt z naszym ogólnym adresem email. Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać biuletynów e-mail (Newsletter), 

mogą Państwo wyrejestrować się wysyłając prośbę o wyrejestrowanie na ten sam adres e-mailowy, lub korzystając z linku 

wyrejestrowującego znajdującego się w każdym biuletynie e-mail.  

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy kontaktować się z nami pod podanym adresem email, lub adresem 

pocztowym. 

AVcraft sp. z o.o. 

ul. Wadowicka 5 

30-047 Kraków 

email:info@avcraft.pl  

 


