Polityka prywatności
i wykorzystywania plików cookies serwisu www.aitsolutions.pl
Informacje ogólne
1.

Operatorem serwisu internetowego www.aitsolutions.pl (zwanego dalej „Serwisem”) jest AIT Solutions
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pory 59, wpisana do rejestru
przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000294581, posiadająca numer Regon 340368283 (zwana
dalej „AIT Solutions”).

2.

Niniejsza „Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies serwisu www.aitsolutions.pl” (zwana
dalej „Polityką Prywatności”) określa rodzaj i sposób gromadzenia informacji o użytkownikach w
Serwisie oraz cel ich sposób ich przetwarzania.

3.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący
sposób:
a.

poprzez dobrowolnie wprowadzone przez użytkowników Serwisu informacje w formularzach,

b.

poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczek") lub
wykorzystywanie innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies,
poprzez gromadzenie logów serwera www.

c.

Informacje w formularzach
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
Dane podane w formularzu mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”) oraz przepisami wykonawczymi do
Ustawy.
AIT Solutions oświadcza, iż posiada niezbędne systemy i stosuje stosowne procedury zabezpieczeń
chroniące przed udostępnieniem danych osobowych osobom nieupoważnionym, zabraniem przez
osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące
do przetwarzania danych osobowych.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np.
w celu kontaktu handlowego.
Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom realizującym niektóre usługi, z którymi
AIT Solutions w danym zakresie współpracuje.

Informacja o plikach cookies
1.
2.

3.

Serwis korzysta z plików cookies i innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Pliki cookies w żaden sposób nie
umożliwiają identyfikacji tożsamości użytkownika, nie przetwarzają danych osobowych oraz nie
powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym użytkownika i oprogramowaniu
zainstalowanym na tym urządzeniu.
Wykorzystywanie plików cookies i podobnych technologii w celu przechowywania informacji lub
uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w urządzeniu użytkownika Serwisu, w
szczególności na komputerze użytkownika Serwisu, za pośrednictwem którego korzysta on z Serwisu,

jest dozwolone pod warunkiem, że użytkownik Serwisu wyrazi zgodę na takie wykorzystywanie plików
cookies.
4. Użytkownik Serwisu może wyrazić zgodę, o której mowa
powyżej, za pomocą ustawień
oprogramowania wykorzystywanego przez niego do korzystania z Serwisu, np. za pomocą ustawień
wykorzystywanej przez niego przeglądarki internetowej. Użytkownik Serwisu może nie wyrazić zgody
lub ją cofnąć w każdym czasie za pomocą zmiany odpowiednich ustawień oprogramowania
wykorzystywanego przez niego do korzystania z Serwisu.
5. Ze względu na czas przez jaki pliki cookies będzie umieszczony w urządzeniu użytkownika Serwisu, pliki
takie wykorzystywane w Serwisie można podzielić na:
a. cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu
zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci
urządzenia,
b. cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich
skasowania lub wygaśnięcia. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie
powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika.
c. Ze względu na pochodzenie, pliki cookies wykorzystywane w Serwisie można podzielić na:
i.
cookies własne: umieszczone w Serwisie bezpośrednio przez AIT Solutions,
ii.
cookies zewnętrzne: umieszczone w Serwisie przez zewnętrzne podmioty, których
komponenty stron zostały wywołane przez AIT Solutions (w szczególności Google
Analytics).
6. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. konfiguracji Serwisu, w tym dostosowania jego zawartości lub funkcjonalności do preferencji
użytkownika oraz optymalizacji Serwisu,
b. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu,
c. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, co
umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości,
7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
umożliwia usunięcie plików cookies, możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
8. Jeżeli Użytkownik Serwisu wyrazi zgodę, żeby ustawienia oprogramowania, z którego korzysta,
umożliwiały obsługę plików cookies, będzie to równoznaczne z udzieleniem przez niego zgody na
wykorzystywanie przez Serwis plików cookies w zakresie określonym w niniejszej Polityce Prywatności,
w rozumieniu art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne. W takim przypadku
AIT Solutions będzie uprawniona do wykorzystywania plików cookies i podobnych technologii w celu
przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w urządzeniu
użytkownika.
9. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronach internetowych Serwisu.
10. W zakresie pliki cookies zewnętrznych (w szczególności usługa Google Analytics), AIT Solutions zaleca
zapoznanie się z polityką cookies dostawcy oprogramowania.

Zarządzanie plikami cookies
1.

2.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. AIT
Solutions informuje, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić, a w skrajnych przypadkach
może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
W celu zarządzania ustawieniami cookies należy postąpić zgodnie z wytycznymi zawartymi w pomocy
lub dokumentacji przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta.

Logi serwera
1.

2.

3.
4.

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników mogą podlegać logowaniu w warstwie
serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu
zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy
przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Rekrutacja
Poprzez Serwis może być prowadzony nabór nowych pracowników, stażystów lub praktykantów dla AIT
Solutions. Pozyskane w ten sposób dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby rekrutacji w ramach
obecnie prowadzonych jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wypełniając formularz rekrutacyjny lub
przesyłając dokumenty rekrutacyjne drogą elektroniczną, użytkownik wyrażą zgodę na uczestniczenie w
obecnym, jak i w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez AIT Solutions, zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgoda ta dotyczy wszystkich
dokumentów składanych w ramach procesów rekrutacyjnych.

Prawa użytkownika
Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu jak i prawo do poprawienia i uzupełniania wszelkich nieprawidłowych
lub niepełnych danych osobowych. Niezależnie od powyższego Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje
prawo do żądania zaprzestania przetwarzania - usunięcia jego danych osobowych. W tym celu należy zgłosić
stosowne żądanie na adres mailowy: office@aitsoliutions.pl.

Udostępnienie danych
1.
2.
3.

AIT Solutions nie udostępnia danych osobowych użytkowników, a w szczególności adresów email, w
innych przypadkach lub innym podmiotom, niż określone w niniejszym dokumencie.
Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim za zgodą użytkownika.
AIT Solutions może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym
organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Postanowienia końcowe
1.

2.

3.

Serwis zawiera linki (np. w formie logotypów podmiotów zewnętrznych wobec AIT Solutions), które
przekierowują użytkownika Serwisu na zewnętrzną stronę internetową. AIT Solutions nie ponosi
odpowiedzialności za treść polityki prywatności obowiązującej na tych stronach, ani za stosowane w
trakcie ich przeglądania cookies.
AIT Solutions zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki
Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie Serwisu w zakładce „Polityka
Prywatności”.
AIT Solutions prosi o kontakt w sprawach dotyczących ochrony prywatności na adres:
office@aitsolutions.pl.

