Niniejsza informacja przeznaczona jest dla Użytkowników strony internetowej https://www.peacfinance.pl,
której administratorem jest PEAC (Poland) sp. z o.o.
z siedzibą w (61-725) Poznaniu, przy ul. Seweryna Mielżyńskiego 14
Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej, zachęcamy Państwa do kontaktu w celu
poznania naszej oferty.
I. INFORMACJE OGÓLNE
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Strona internetowa: www.peacfinance.pl zbiera następujący zakres informacji:
• data i godzina wejścia na stronę;
• typ przeglądarki i jej ustawienia;
• używany system operacyjny;
• ostatnio odwiedzona przez Państwa podstrona na naszej stronie;
• przekazana ilość danych i status dostępu (plik przesłany, plik nie znaleziony itd.);
• czas ładowania naszej strony internetowej;
• Państwa adres IP;
Powyższy zakres informacji zbierany i przetwarzany jest dla celów informacyjnych i statystycznych, by udoskonalić naszą
prezentację internetową, wyłącznie w formie bezosobowej, co oznacza, że nie identyfikujemy Państwa tożsamości.
PEAC (Poland) sp. z o.o. przechowuje pełen adres IP wyłącznie przez czas trwania Państwa odwiedzin na stronie. W przypadku
innego celu, niż wskazany powyżej, Państwa adres IP jest odpowiednio skracany, zgodnie z przyjętymi i stosowanymi standardami
bezpieczeństwa.
Wpisanie i przekazanie danych do naszych serwerów uznawane jest za zgodę na ich wykorzystanie (tzw. zgoda wyrażona
działaniem).
Informacje statystyczne zbierane przez stronę www.peacfinance.pl są przekazywane do podmiotów wchodzących w skład grupy
PEAC
FINANCE
(więcej
na
ten
temat
w
polityce
ochrony
danych:
https://www.peacfinance.pl/cms/pl/rd_poland/datenschutzerklaerung_3.jsp). Serwer przechowujący dane znajduje się na
obszarze Unii Europejskiej.
Administrator strony www.peacfinance.pl szanując Państwa prawa i zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa wyznaczył
specjalistę ds. ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres:
iod@peacfinance.pl lub listownie PEAC (Poland) sp. z o.o., ul. Seweryna Mielżyńskiego 14, 61-725 Poznań.

II. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
1.

2.

3.

4.

Cookies (ciasteczka) - to niewielkie pliki tekstowe (.txt) wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej
na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je
utworzył. Pliki te zapewniają przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu
końcowym w trakcie lub po Państwa wizycie na naszej stronie internetowej.
Niektóre funkcjonalności na www.peacfinance.pl nie będą działały, jeśli nie wyrazicie Państwo zgody na zainstalowanie plików
cookies (np. nie będzie możliwości otwarcia dokumentu, podstrony, itp.). W każdej chwili mogą Państwo zarządzać ustawieniami
plików cookies w swojej przeglądarce i w dowolnym momencie wycofać zgodę na ich wykorzystanie.
Jeżeli chcą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki w zakresie plików cookies, możecie skorzystać z poniższych instrukcji,
w zależności z jakiej przeglądarki Państwo korzystają, np.:
• Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
• Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
• Firefox:https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%8
2ugi%20ciasteczek
• Opera - http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Zwykle informacje dotyczące plików cookies można znaleźć w menu
„Narzędzia” lub „Opcje”. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie producenta danej przeglądarki.
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Storna www.peacfinance.pl wykorzystuje następujące pliki:
• Plik o nazwie JSESSIONID, który jest plikiem sesyjnym, służącym do obsługi anonimowej sesji użytkownika przez serwer. Plik
zostaje usunięty po zakończeniu sesji użytkownika.
• związane z zastosowaniem elementów FirstSpirit / Servlets. Cookie generowany jest automatycznie po wywołaniu strony
identyfikatora sesji.
Generowane pliki przez administratora www.peacfinance.pl są plikami niezbędnymi, nie są używane do celów remarketingu, czy
śledzenia Państwa aktywności w sieci.
Użytkowane przez nas cookies analityczne mogą przekazywać nam informacje, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej
witryny, bez możliwości identyfikacji użytkownika strony.
Użytkowanie naszej strony jest także możliwe bez udzielania zgody na zainstalowanie plików cookies, jednakże brak tej zgody
może powodować, iż nie wszystkie prezentacje naszej oferty zostaną prawidłowo otwarte.

III. TRACKING PRZY UŻYCIU GOOGLE ANALYTICS
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Ważne jest dla nas, aby nasze strony internetowe były zaprojektowane w sposób najbardziej optymalny i tym samym były
atrakcyjne dla osób je odwiedzających. Do tego celu konieczne jest, abyśmy wiedzieli, jakim zainteresowaniem cieszą się
poszczególne ich części wśród odwiedzjących. W tym celu www.peacfinance.pl korzysta z Google Analytics, usługi do analizy
strony internetowej oferowanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).
Google Analytics używa także plików cookies. Informacje utworzone przez plik Google na temat Państwa wizyty na naszej stronie
internetowej są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane.
Na naszej stronie internetowej została aktywowana anonimizacja IP, przez co Państwa adres IP w ramach państw należących do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest przez Google uprzednio skracany. Tylko w wyjątkowych przypadkach przekazywany
jest pełny adres IP do serwera firmy Google w USA i tam skracany.
Na nasze zlecenie firma Google używa tych informacji do analizy Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej, aby
sporządzić raport na temat aktywności i świadczyć nam jako właścicielowi strony internetowej inne usługi związane z używaniem
strony internetowej i Internetu. Adres IP przekazany w ramach Google Analytics z Państwa przeglądarki nie jest łączony z innymi
danymi od Google.
Mogą Państwo zablokować zapisywanie ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki; zwracamy jednakże
uwagę, iż może się zdarzyć, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji tej strony w pełnym
zakresie.
Ponadto mogą Państwo zablokować zapisywanie danych utworzonych przez plik cookie i odnoszących się do Państwa sposobu
korzystania ze strony (włącznie z Państwa adresem IP), przekazywanie ich do Google oraz przetwarzanie tychże danych przez
Google,
ściągając
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