Polityka Pliki Cookies
1. Cel polityki
Niniejsza Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób korzystających z usług, informacji
i innych materiałów oferowanych przez DoxyChain Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 145, 02-715
Warszawa, która jest administratorem Twoich danych osobowych.

2. Definicje
Osoba – możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna.
RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych.
Użytkownik – osoba korzystająca z zasobów Serwisu DoxyChain.
Administrator oznacza DoxyChain sp. z o.o.
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej;
Podmiot przetwarzający/Procesor – osoba fizyczna lub prawna, która przetwarza dane osobowe
w imieniu i na rzecz administratora. Zasady przetwarzania danych są opisane w umowie przetwarzania
danych osobowych zawartej pomiędzy administratorem a podmiotem przetwarzającym.
Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób
zautomatyzowany lub niezautomatyzowanych, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie,
porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,

wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Plik cookie – informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może
odczytać przy ponownym połączeniu się z Serwisem przez użytkownika z takiego komputera.
Log systemowy/log – informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym
połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można ustalić skąd nastąpiło
połączenie.
Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer
IP może być na stałe związane z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane
połączenie (dynamiczny).
Protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana,
w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

3. Podstawowe zabezpieczenia informatyczne
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych przed ich utratą,
zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem do nich osób nieuprawnionych oraz nieupoważnionych:
•

do danych osobowych zbieranych przez administratora mają dostęp wyłącznie osoby
upoważnione do przetwarzania danych, osoby którym udzielono stosownych pełnomocnictw,

•

w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony usługom świadczonym drogą elektroniczną
stosowany jest wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji
danych osobowych (protokół SSL).

4. Pliki cookies i odnośniki do innych stron
DoxyChain korzysta z plików cookies „sesyjnych” (zapisywane do czasu opuszczenia strony, zamknięcia
przeglądarki) oraz stałych (zapisywane na komputerze na określony czas). Zazwyczaj zawierają one
nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.

Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia
usunięcie i blokowanie plików. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w dokumentacji
danej przeglądarki internetowej.

Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych
funkcjonalności strony.
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są wykorzystywane w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z DoxyChain,
dostosowania i optymalizacji serwisu do potrzeb użytkowników oraz innych osób korzystających
z Serwisu, tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.

Wszelkie ogłoszenia, reklamy czy inne podobne treści zamieszczone w Serwisie mają charakter
wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mogą
stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora.

Cookies Zewnętrzne DoxyChain wykorzystuje w celach:
•

zautomatyzowanego zalogowania lub rejestracji do DoxyChain za pomocą wskazanego serwisu
zewnętrznego (np. Google),

•

zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi
analitycznych,

•
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są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego,
•

wykorzystania funkcji interaktywnych w celu ułatwienia komunikacji lub popularyzacji
DoxyChain za pomocą serwisów narzędziowych i społecznościowych,

•

prezentowania opinii i treści na stronach internetowych DoxyChain, które są pobierane
z zewnętrznego serwisu internetowego.

Oprócz plików Cookies Administrator może również wykorzystywać inne technologie i rozwiązania
techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanych w urządzeniu końcowym,
a których działanie jest korzystne dla funkcjonowania DoxyChain.

DoxyChain korzysta z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich takich jak. Google Analitycs,
Google Optimize, Facebook Pixel, Linkedin Insight Tag, Hubspot Tag, Google Ads) zamieszczające
w urządzeniu końcowym Użytkownika dane umożliwiające zbieranie informacji o Użytkownikach.

5. Zmiany w Polityce
Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki i jednocześnie zobowiązuje się
do niezwłocznego opublikowania zmian na stronach Serwisu i poinformowania o tym wszystkich
zarejestrowanych użytkowników.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub
właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw oraz
dokonania innych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku pytań i opinii dotyczących Polityki prosimy o kontakt na adres e-mail:
contact@doxychain.com

