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1. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas wizyty na stronie www.hydro.com.pl (zwanej 
dalej Stroną) jest spółka HYDRO ZNPHS Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Strażackiej 60.

2. Podczas wizyty na Stronie zbierane są następujące rodzaje danych dot. osób odwiedzających Stronę 
(Użytkowników):

a) dane zbierane automatycznie za pośrednictwem plików „cookies”, zapisywanych w pamięci urządzenia 
Użytkownika;

b) dane podawane dobrowolnie przez Użytkowników podczas zapisywania się na newsletter (adres e-mail) 
lub podczas korzystania z formularzy kontaktowych / formularzy zapytania o produkt (imię i nazwisko, 
telefon, adres e-mail);

c) dane zbierane automatycznie w postaci logów serwera, na którym znajduje się Strona - adres IP 
urządzenia Użytkownika, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego itp. dane 
zapisywane standardowo w logach serwerów, wykorzystywane w celu administrowania serwerem przez 
zewnętrznego dostawcę usług hostingowych;

d) dane w postaci statystyk Google Analytics, przechowywanych przez firmę Google.

3. Pliki „cookies” („ciasteczka”) to nieduże pliki, które strony internetowe zapisują na urządzeniach 
umożliwiających przeglądanie stron www (komputery, laptopy, tablety, smartfony). Pliki te służą 
zapamiętywaniu przez strony indywidualnych preferencji Użytkowników (np. język strony), umożliwiają 
również personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. 
Pliki „cookies” pozwalają także tworzyć anonimowe statystyki odwiedzin stron internetowych, mogą 
jednak być wykorzystywane do śledzenia aktywności Użytkowników w Internecie.

Użytkownik, który nie wyraża zgody na zbieranie powyższych informacji, może wyłączyć obsługę 
plików „cookies” w swojej przeglądarce internetowej. Wyłączenie obsługi „cookies” nie zablokuje 
możliwości korzystania ze Strony.

4. Dane zbierane za pomocą plików „cookies” wykorzystywane będą:

- w celach statystycznych - na potrzeby analizy ruchu i zachowań Użytkowników na Stronie;

- w celu identyfikacji rodzaju urządzenia Użytkownika i dopasowania do niego wyglądu Strony;

- w celu emisji reklam na stronach internetowych.

5. Dane podawane dobrowolnie wykorzystywane będą wyłącznie w celach marketingowych (wysyłka 
newslettera) lub w celu obsługi zapytań przesłanych przez Użytkowników za pośrednictwem formularzy 
kontaktowych / formularzy zapytania o produkt.

6. Dane osobowe zbierane podczas przeglądania Strony nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, spółka stosuje zabezpieczenia w postaci oprogramowania 
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antywirusowego oraz zapory sieciowej („firewall”), a także regularnych aktualizacji oprogramowania.

8. Użytkownicy mają prawo do poprawiania lub usunięcia z bazy swoich danych osobowych podanych 
dobrowolnie (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail), przesyłając stosowną informację na adres:  
biuro@hydro.com.pl

9. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie. Nowa wersja Polityki Prywatności obowiązywać 
będzie od dnia jej opublikowania na Stronie.

Bielsko-Biała, 11.04.2017


