Zasady prywatności
Zakres zastosowania Rozporządzenia
Przetwarzanie danych osobowych w SALES GROUP Sp. z o.o. regulują przepisy 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej jako
„Rozporządzenie”.

Administrator danych
SALES GROUP Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z Rozporządzeniem
administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

Inspektor ochrony danych
Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia SALES GROUP Sp. z o.o. wyznaczyła inspektora ochrony
danych – imię i nazwisko inspektora. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem
ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z
wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia.
W celu umożliwienia kontaktu z inspektorem ochrony danych został utworzony dedykowany adres email: obsluga@grupasg.pl
Osoby, których dane dotyczą mogą się także kontaktować z inspektorem ochrony danych pisemnie:
Paweł Dytry
inspektor ochrony danych Sales Group sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa
Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie
z art. 38 ust. 5 Rozporządzenia inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub
poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika
serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron Serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony
internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Sales Group jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz
mającym do nich dostęp.
4. Sales Group wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede
wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić
stronę;
b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników,
analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu
do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
c) możliwości logowania do serwisu;
d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe,
przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie

lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu
ich
usunięcia
przez
użytkownika
lub
przez
czas
wynikający
z
ich
ustawień.
6. Klient może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę
plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne
dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że
większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu
końcowym.
7. Sales Group informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Klienta mogą ograniczyć dostęp
do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies), z których korzysta Serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta) mogą być
udostępnione jego Partnerom.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie
jej producenta.

