POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA S.A.
Wstęp
Ochrona danych jest kwestią zaufania, a zaufanie Klientów jest dla nas bardzo ważne.
Poniższa informacja dotycząca gromadzenia i przetwarzania danych osobowych
wyjaśnia jakie dane osobowe są gromadzone na naszych stronach internetowych
oraz w jaki sposób są przetwarzamy konkretne kategorie danych. Niniejsza polityka
prywatności skierowana jest do użytkowników naszej strony internetowej.
Więcej informacji na temat przetwarzanych przez nas danych, w zależności od celu
przetwarzania znajdziesz tutaj.
Administrator danych
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych są
Zakłady Mięsne Silesia S.A., ul. Opolska 22, 40-084 Katowice wpisana do Rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000374678, NIP:
6970063144 (dalej Administrator).
Kontakt:
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących gromadzenia i przetwarzania
danych osobowych użytkowników niniejszej strony internetowej, zachęcamy do
kontaktu na adres e-mail: dane@duda.pl
Zakres przetwarzanych danych
Podczas Państwa odwiedzin na naszych stronach internetowych automatycznie
pobierane są dane dotyczące użytkownika strony )poprzez tzw. „ciasteczka” czyli pliki
cookies) tj. adres IP, adresy strony z której zostaliście Państwo przekierowani na
strony naszego serwisu, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czasu trwania
odwiedzin, itp. Użytkownicy nie mają obowiązku podawania swoich danych
osobowych, aby móc skorzystać ze strony internetowej.

Wyżej wspomniane pliki cookies to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia
użytkownika podczas przeglądania strony internetowej. Są one niezbędne do
utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego strony internetowej. Wiedza
uzyskana w ten sposób pozwala nam na dalszą optymalizację naszych stron
internetowych i jeszcze lepsze ich dostosowanie do potrzeb odwiedzających.
Zgodę na uzyskiwanie dostępu lub przechowywanie plików cookie przez
Administratora, Użytkownik wyraża za pomocą ustawień swojej przeglądarki, która
zainstalował na urządzeniu z którego korzysta. Jeśli chcesz usunąć istniejące pliki
cookie z urządzenia, możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki.
Rodzaje stosowanych cookies
Administrator w ramach witryny internetowej stosuje następujące rodzaje plików
cookies:
1) Pliki „niezbędne”, czyli umożliwiające korzystania z usług dostępnych w ramach
korzystania z witryny internetowej. Bez nich strona internetowa z której korzysta
Użytkownik może nie wyświetlać się poprawnie;
2) Pliki funkcjonalne, czyli rejestrujące wybory dokonywane przez Użytkowników
np. język lub region, w którym użytkownik przebywa, nazwa użytkownika, itp.;
3) Pliki „wydajnościowe”, czyli wykorzystywane do pozyskiwania informacji
o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika. Dane te są
anonimowe i służą wyłącznie poprawie funkcjonowania strony internetowej w
zakresie technicznym.
Wtyczki społecznościowe
Na naszej stronie znajdą Państwo wtyczki społecznościowe do takich portali jak:
facebook, youtube, instagram, itp. Korzystając z niniejszych wtyczek, przeglądarka
internetowa z której Państwo korzystają nawiązuje bezpośrednie połączenie
z serwerami danego portalu społecznościowego. Nie kontrolujemy stron danych
serwisów społecznościowych ani ich działań, dlatego zalecamy zapoznanie się
z warunkami korzystania i polityką prywatności takich witryn przed przystąpieniem do
ich użytkowania.
1) Wtyczka facebook
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2) Wtyczka youtube
www.youtube.com
Więcej informacji o zakresie i celu gromadzenia danych, o dalszym
przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez YouTube, o Państwa prawach
i możliwych do wybrania opcjach ochrony danych znajduje się w informacji o
polityce prywatności serwisu YouTube.
3) Wtyczka instagram
www.instagram.com
Informacje
na
temat
polityki
prywatności
https://help.instagram.com/519522125107875
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Wykorzystanie danych
Podane przez Państwa dane lub te, które zostały zebrane automatycznie,
wykorzystywane są przez nas w celu:
1) Prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności
naszej strony internetowej;
2) Monitorowania stanu sesji;
3) Dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika;
4) Analiz, statystyk i badań wyświetleń naszej strony internetowej.
Prawa Użytkowników strony internetowej
Jako użytkownicy naszej strony internetowej, mają Państwo prawo dostępu do swoich
danych, jak również mogą je Państwo sprostować, żądać ich usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Państwu uprawnienie do złożenia

wobec Zakładów Mięsnych Silesia S.A. sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawa
do przenoszenia danych do innego administratora danych.
Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z wyżej wskazanych uprawnień,
prosimy o kontakt na adres e-mail: dane@duda.pl.
Organ nadzorczy
Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się
w sposób niezgody z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość zgłoszenia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
Postanowienia końcowe
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany środków bezpieczeństwa i ochrony danych, jeżeli
jest to potrzebne z powodu rozwoju technicznego. W tych przypadkach dostosujemy
odpowiednio nasze informacje o polityce prywatności. Proszę zatem mieć na uwadze
aktualną wersję naszych informacji o polityce prywatności.
Zasady określone w Polityce prywatności podlegają prawu polskiemu.
Ostatnia aktualizacja: 17.08.2021 r.

