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Polityka prywatności
Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz
wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzące działania Użytkowników na stronie
internetowej plej.pl.
§1
Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Administrator – PLEJ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem 0000338644, o kapitale zakładowym w wysokości 57.000 zł, NIP: 113-277-83-98,
REGON: 142037355
2. Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu
Użytkownika.
3. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://najs.world/
4. Użytkownik – osoba, która korzysta ze Strony. 5. Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z
oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

§2
Dane osobowe
1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy
dostępnych na Stronie.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
3. Dane przekazane Administratorowi używane są w celu skontaktowania się z Użytkownikiem.
4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
5. W celu zabezpieczenia danych Użytkowników Administrator stosuje odpowiednie technologiczne,
fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom
rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych
osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym
dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
7. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: − prawo do żądania dostępu do swoich
danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, − prawo do przenoszenia danych,
− prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik
uprzednio taką zgodę wyraził, − prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z
przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
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§3
Pliki cookies
1. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach
stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych. Niektóre z nich są przechowywane na urządzeniu
końcowym do czasu zakończenia sesji, tzw. pliki cookies sesyjne. Istnieją też pliki cookies, które
pozostają w pamięci urządzenia końcowego umożliwiając rozpoznanie podczas kolejnej wizyty na
Stronie, są to tzw. pliki cookies stałe. Użytkownik może je w każdej chwili usunąć cookies, jeśli używana
przeglądarka daje taką możliwość.
2. Niniejsza Polityka określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach
Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez
Administratora Serwisu.
3. Piki cookies są wykorzystywane w następujących celach:
1. usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach
Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby
usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
2. dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do
zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki
Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu
analizy i ulepszania Serwisu.
3. usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do
wsparcia usług społecznościowych.
4. Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies:
1. Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes
system teleinformatyczny Serwisu.
2. Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez
systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.
3. Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub
Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są
usuwane z Urządzenia Użytkownika.
4. Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub
Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po
zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb
usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
5. Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na
pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia
Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków
jest praktycznie niemożliwe.
6. Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla
Urządzeń Użytkowników
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7. Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu
Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki
Cookie.
8. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować
nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
9. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w
przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików
Cookie.
10. Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików cookies w opisanym powyżej celu, ma
możliwość skonfigurowania ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej w sposób
uniemożliwiający przechowywanie wspomnianych plików w pamięci komputera. W każdej chwili może
również usunąć je ręcznie. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania prosimy o
odwiedzenie strony internetowej producenta używanej przeglądarki internetowej.

§4
Inne technologie śledzące działania Użytkowników
1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące narzędzia, śledzące
działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
•
•

piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia
działań remarketingowych,
kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

2. Dane zbierane poprzez wskazane w ust. 1 narzędzia są anonimowe i nie są powiązane z danymi
osobowymi na urządzeniu końcowym użytkownika bądź jakąkolwiek bazą danych.

