Polityka prywatności
Podobnie jak większość stron internetowych, nasza strona gromadzi dane o odwiedzających
www.biodinamika.lt (strona). Pomaga nam to zrozumieć, jak użyteczna jest nasza strona internetowa, jak
możemy ją ulepszyć w przyszłości i jak zapewnić działanie wszystkich funkcji strony internetowej.
Gromadząc dane na stronie internetowej w przypadkach opisanych poniżej, zawsze postępujemy zgodnie z
niniejszą Polityką Prywatności, w której znajdziesz szczegółowe informacje o tym, jakie dane gromadzimy,
jak je wykorzystujemy i kto ma do nich dostęp.
Masz wiele praw, które dają Ci kontrolę nad Twoją prywatnością, a my zapewniamy Ci możliwość
korzystania z nich. Jest dla nas ważne, abyś mógł korzystać z przysługujących Ci praw, dlatego poniżej
znajdziesz informacje, w jaki sposób możesz to zrobić.
Poświęć trochę czasu na zapoznanie się z niniejszą Polityką, a jeśli masz jakieś pytania lub uwagi dotyczące
tej Polityki, skontaktuj się z nami.
Administrator Twoich danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest UAB Biodinamika, kod 302542718, adres
siedziby:Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vytenio g. 46, tel.: +370 52137577, e-mail info@biodinamika.lt.
Jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy
Wpisy na serwerze
Serwer, na którym znajduje się nasza strona internetowa, może rejestrować zapytania wysyłane do serwera
(adres otwieranej przez Ciebie strony internetowej, Twój adres IP i czas połączenia, opis przeglądarki,
wersja protokołu, metoda zapytania). Takie dane są wykorzystywane do zapewnienia prawidłowego i
bezpiecznego działania strony internetowej. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, dane są również wykorzystywane
do badania potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa.
Przetwarzamy te dane w oparciu o nasz uzasadniony interes w utrzymaniu technicznej dostępności i
bezpieczeństwa strony internetowej. Zebrane dane są przechowywane do 7 dni.
Statystyki ruchu na stronie internetowej
Aby ulepszyć naszą stronę internetową i rozwijać się, zbieramy różne dane o odwiedzających stronę
internetową. Ważne jest dla nas to, jakie informacje interesują odwiedzających stronę, jak często się z nią
łączą, jakich przeglądarek i urządzeń używają, jakie treści najczęściej czytają i z jakiego regionu pochodzą.
Dlatego do tych celów zbieramy podobne dane demograficzne i statystyczne. Przetwarzamy te dane w
oparciu o nasz uzasadniony interes w lepszym zrozumieniu potrzeb i pragnień naszych klientów, abyśmy
mogli właściwie rozwijać naszą działalność oraz dostosowywać używane narzędzia reklamowe.
Gromadzimy te informacje za pomocą narzędzia Google Analytics, które umożliwia zapisywanie i analizę
powyższych danych.
Jeśli chcesz, więcej informacji na temat działania Google Analytics i tego, co to narzędzie pozwala zbierać i
analizować możesz znaleźć tu:
- https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref topic=6157800
Możesz wyłączyć gromadzenie danych
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
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Statystyki ruchu na stronie są przechowywane przez maksymalnie 2 lata.
Pliki cookies (ciasteczka)
Niektóre dane na naszej stronie są gromadzone za pomocą plików cookies.
Czym są pliki cookies?
Plik cookie to niewielki plik danych, które strona internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu podczas
odwiedzania strony internetowej. Tak robi większość stron internetowych. Zapisane pliki cookies
pozwalają stronie na zapewnienie jej funkcjonalności, na przykład przez zapamiętywanie Twoich
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działań i ustawień (na przykład takich jak język). Dzięki temu strona jest bardziej przyjazna dla
użytkownika, ponieważ nie trzeba ponownie wprowadzać opcji za każdym razem, gdy odwiedzasz lub
przeglądasz poszczególne strony w witrynie.
Z jakich plików cookies korzystamy i dlaczego?
Nasza strona wykorzystuje następujące pliki cookies:
Dostawca
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.biodinamika.lt

Plik cookies przechowuje informacje o sesji
użytkownika.
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Wykorzystywany przez Google Analytics do oceny
celów odwiedzania użytkownika, generowania
raportów na temat aktywności witryny internetowej dla
operatorów witryn i poprawy satysfakcji użytkownika
podczas odwiedzania
Używany
do zbieraniawitryny.
statystyk Google Analytics
dotyczących ruchu na stronie (zbierane informacje o
używanej przeglądarce, komputerze, wizytach,
spędzonym czasie)
Używany do zbierania statystyk Google Analytics
dotyczących ruchu na stronie (zbierane informacje o
używanej przeglądarce, komputerze, wizytach,
spędzonym czasie)
Rejestruje unikalny identyfikator na urządzeniach
mobilnych, aby umożliwić śledzenie według
geolokalizacji
GPS.
Próby
oceny przepustowości
łącza internetowego
użytkowników na stronach z wbudowanymi filmikami
na YouTube.
Rejestruje unikalny identyfikator, aby móc gromadzić
dane statystyczne dotyczące filmów, które użytkownik
obejrzał na YouTube.
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Piki cookies zainstalowane na naszej stronie wykorzystywane są w następujących celach:
•

Zapewnienie prawidłowego działania strony. Pliki cookies są niezbędne do działania naszej
strony internetowej i zapewniają użytkownikowi bezproblemową obsługę. Na przykład, jeśli
użytkownik sobie tego życzy, nie musi przy każdym logowaniu podawać swojego loginu,
hasła ani innych danych.

•

Rozwój usług. Monitorując wykorzystanie plików cookies, możemy poprawić działanie
naszej strony internetowej i jakość świadczonych usług. Otrzymujemy informacje, między
innymi takie jak te, które części naszej strony internetowej są najpopularniejsze, na jakie
strony internetowe wchodzą użytkownicy z naszej strony, za pomocą jakich stron łączą się z
naszą stroną internetową oraz ile czasu użytkownicy spędzają na naszej stronie.

•

Analiza użytkowania. Używamy plików cookies do gromadzenia i analizowania danych
statystycznych dotyczących liczby odwiedzających naszą stronę internetową. Rezultaty takich
analiz możemy wykorzystywać do ulepszania i dostosowywania oferowanych przez nas usług
lub wdrożenia działań marketingowych;
Ukierunkowana orientacja marketingowa. Korzystając z plików cookie, możemy również

•

3

gromadzić informacje w celu wyświetlania reklam lub treści przeznaczonych dla określonej
przeglądarki, tworząc różne grupy docelowe.
Pliki cookies są instalowane na Twoim urządzeniu tylko za Twoją zgodą, z wyjątkiem plików cookies
niezbędnych wyłącznie do technicznego działania witryny. Jeśli nie wyrazisz zgody na instalację plików
cookies, niektóre funkcje strony mogą być częściowo lub całkowicie niedostępne. Z tego powodu zalecamy
odwiedzającym stronę zaakceptowanie plików cookies.
Technicznie niezbędnych plików cookies używamy w oparciu o nasz uzasadniony interes w zapewnieniu
prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.
Jak zarządzać plikami cookies?
W każdej chwili możesz usunąć wszystkie pliki cookies już znajdujące się na Twoim urządzeniu. Możesz
również ustawić większość przeglądarek, aby zapobiec instalowaniu plików cookies. Więcej o swoich
możliwościach możesz znaleźć tu: http://www.youronlinechoices.com/.
Pamiętaj jednak, że usunięcie plików cookie może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych usług i
funkcji na stronie internetowej, może być także konieczna ponowna konfiguracja opcji strony.
Twoje zapytania
Gdy skontaktujesz się z nami pod adresami podanymi na stronie w dziale „Kontakty” (mailowo lub
telefonicznie) lub pod innymi adresami naszych pracowników i podasz swoje dane osobowe, te dane oraz
treść Twojego zapytania będą dalej przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie i
złożenia oferty usług. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes związany z
zapewnieniem sprawnej komunikacji i wysokiej jakości oferowanych przez nas usług.
Dane z Twojego zapytania przetwarzamy w celach złożenia oferty do momentu złożenia Ci oferty i
wygaśnięcia terminu jej ważności określonego w ofercie. Jeśli zaakceptujesz ofertę i zawrzesz z nami
umowę, takie dane będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz dodatkowo przez okres konieczny
do osiągnięcia innych celów, dla których dane są przetwarzane.
W przypadku, gdy Twoje zapytanie może mieć konsekwencje prawne (roszczenie, skarga itp.), będziemy
przechowywać takie dane przez odpowiedni okres przedawnienia.
Kto ma dostęp do Twoich danych
Dostęp do danych zgromadzonych na stronie mają nasi pracownicy, którzy są odpowiedzialni za analizę
zebranych danych, marketing, obsługę i ulepszanie strony internetowej.
Gdy kontaktujesz się z nami w sprawie oferty, Twoje dane osobowe są przetwarzane przez pracowników
odpowiedzialnych za złożenie oferty i dalszą komunikację z klientami.
Dane mogą być także udostępniane lub przekazywane naszym partnerom (dostawcom usług), którzy
świadczą usługi informatyczne, dostarczania i hostowania systemów zarządzania treścią, usługi dostarczania
innych wykorzystywanych systemów informatycznych i działają jako podmioty przetwarzające nasze dane.
Narzędzie Google Analytics, a także niektóre pliki cookies, zapewnia firma Google Inc.,z siedzibą w USA.
Oznacza to, że dane gromadzone przez te narzędzia są przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Mając to na uwadze, informujemy, że Google Inc. przestrzega zasad Tarczy Prywatności UE-USA, które
zapewniają, że usługodawca spełnia wymogi unijnych standardów prywatności. Ten dostawca podlega
również umownym zobowiązaniom dotyczącym prywatności. Możesz przeczytać o tym tutaj:
https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment 20160909.html .
Wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe mogą, w pewnych okolicznościach, zostać ujawnione
stronom trzecim:
-

W zakresie niezbędnym i dozwolonym przez obowiązujące prawo, np. na wniosek władz
publicznych, zakładów ubezpieczeń itp.;
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- Gdy szczerze wierzymy, że ujawnienie jest konieczne w celu ochrony naszych praw, zapewnienia
bezpieczeństwa, zbadania incydentów itp., na przykład dostawcy usług prawnych,
prokuraturze, sądom, innym organom rozstrzygającym spory itp.

Twoje prawa i sposób ich wykonywania
W odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych masz prawo do:
- dostępu do przetwarzanych Twoich danych osobowych;
- zażądania sprostowania Twoich danych osobowych;
- odwołania swojej zgody.
Masz również prawo do:
- żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
- zażądania usunięcia Twoich danych osobowych;
- oświadczenia, że nie wyrażasz zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z naszym
uzasadnionym interesem,
- do przenoszenia danych,
to ostatnie nie może być jednak egzekwowane, jeżeli dana sytuacja nie spełnia wszystkich niezbędnych
warunków. W takim przypadku poinformujemy Cię szczegółowo o przyczynach niewykonania tego
prawa.
Możesz skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z nami przez mailowo info@biodinamika.lt Swoją
zgodę na korzystanie z plików cookies możesz odwołać tu:
- https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/;
- http://www.youronlinechoices.com/.
Prawo do złożenia skargi
Jeśli uważasz, że niewłaściwie przetwarzamy Twoje dane osobowe lub zostało naruszone Twoje prawo do
prywatności możesz złożyć skargę w Państwowym Inspektoracie Ochrony Danych,L. Sapiegos g. 17, 10312
Wilno, tel. Nr. (8 5) 271 2804, 279 1445; faks (8 5) 261 9494; e-mail ada@ada.lt.

