
Polityka prywatności
Portal gazeo.pl, zwany dalej "Portalem", przykłada duże znaczenie do ochrony danych osobowych 
swoich użytkowników. Wyrazem realizacji powyższego podejścia jest chęć wyjaśnienia 
użytkownikom Portalu zasad dotyczących ochrony ich prywatności.

I. Dane osobowe

§ 1

1. Użytkownik Portalu, aby móc swobodnie korzystać z usługi newsletter i/lub usługi porady 
praktyka i/lub z opcji zamówienia wyceny instalacji LPG musi wypełnić odpowiedni 
formularz i podać swój adres e-mail i/lub numer telefonu. Adres e-mail może w pewnych 
przypadkach stanowić dane osobowe Użytkownika (np. imię.nazwisko@domena.com)

2. Portal dostępny jest pod adresem www.gazeo.pl, a pod poniższymi adresami jego główne 
funkcjonalności wymagające danych osobowych:
- www.wycenainstalacjilpg.gazeo.pl - zamawianie wycen instalacji LPG
- http://gazeo.pl/lpg/jaka-instalacje-gazowa-wybrac-lpg-problemy.html - porady praktyka

3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w sposób zgodny z zakresem udzielonego 
przez Użytkownika zezwolenia i zgodnie z z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: 
„RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania 
określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

§ 2

1. Administratorem danych osobowych jest Gazeo Paweł Stefanowski, ul. Pogonowskiego 5/7,
90-745 Łódź, NIP 947-102-05-50, REGON 471523240.

§ 3

1. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 4

1. Portal przetwarza dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do zawarcia, 
wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego wynikającego z umowy zawartej przez 
użytkownika z Portalem.

2. Portal, jeżeli użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę, przetwarza również dane osobowe 
użytkownika w celach statystycznych oraz marketingowych.

§ 5

Informacje handlowe będą wysyłane do użytkownika Portalu jedynie na podstawie jego zgody.

§ 6

Odbiorcami  danych  Użytkowników  portalu  mogą  być  podmioty  świadczące  na  rzecz
Administratora usługi: firmy księgowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące
płatności,  banki,  firmy  windykacyjne,  dostawcy  usług  telekomunikacyjnych,  firmy  utylizujące
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dokumenty, uprawnione organy państwowe.

§ 7

Dane  Użytkowników  mogą  być  przekazywane  do  państw  trzecich  (m.in.  USA)  w  związku  z
działaniami  podejmowanymi  na  serwisach  społecznościowych  oraz  wykorzystaniem  wtyczek  i
innych  narzędzi  pochodzących  z  tych  serwisów  (m.in.  Facebook,  Twitter,  Google+);
wykorzystaniem  narzędzi  analitycznych  i  służących  zanonimizowanemu  śledzeniu  zachowań
użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;

 

II. Pliki cookies

§ 8

Więcej na temat polityki cookies portalu gazeo.pl przeczytasz poniżej.

III. Dane zawarte w logach systemowych.

§ 9

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji 
połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Portal jedynie w 
celach technicznych oraz statystycznych.

IV. Wtyczka społecznościowa Facebook

§ 10

1. Usługa "wtyczka społecznościowa Facebook" jest świadczona na rzecz Użytkownika przez 
Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA, zgodnie z 
postanowieniami regulaminów udostępnianych przez Facebook Inc. na prowadzonych przez 
Facebook Inc. stronach internetowych. Wykonawca nie jest podmiotem świadczącym na 
rzecz Użytkownika usługę "wtyczka społecznościowa Facebook".

2. Z technicznego punktu widzenia wtyczki społecznościowe działają wtedy, gdy zewnętrzne 
witryny internetowe umieszczą ramkę pływającą iframe Facebooka na swoich stronach, 
wyrażając niejako zgodę na wydzielenie serwisowi Facebook fragmentu swojej witryny. 
Element iframe z Facebooka rozpoznaje, czy Użytkownik jest zalogowany w serwisie 
Facebook i w takim przypadku we wtyczce zostaje wyświetlona spersonalizowana 
zawartość, podobnie jak to się dzieje w serwisie Facebook. Mimo że element iframe 
fizycznie nie znajduje się w serwisie Facebook, zapewnia on wszystkie zabezpieczenia 
prywatności, które funkcjonują w serwisie Facebook.

V. Inne

§ 11

Portal zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian niniejszej Polityki prywatności. Zmiany 
takie mogą nastąpić w związku z: wprowadzaniem nowych usług lub zmianami obowiązujących 
przepisów prawa.

§ 12

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Portal polityki prywatności prosimy o 
ich przesyłanie na adres e-mail: pomoc@gazeo.pl
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Polityka cookies
1. Portal gazeo.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem 

informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki 
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu w celu 
usprawnienia korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają 
nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu 
końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies 
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Portalu gazeo.pl: Gazeo Paweł Stefanowski, 
ul. Pogonowskiego 5/7, 90-745 Łódź, NIP 947-102-05-50, REGON 471523240.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

• dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika 
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te 
pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić 
stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu 
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i 
zawartości;

• utrzymania sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik 
nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;

• wyświetlania i ograniczania liczby kontaktów z reklamą.

5. W ramach Portalu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies:

• sesyjne (ang. session cookies),

• stałe (ang. persistent cookies),

• podmiotów zewnętrznych (ang. third parties cookies).

Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia 
oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony

w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

Cookies podmiotów zewnętrznych to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów 
firm 
i dostawców usług (np. map umieszczanych w Portalu) współpracujących z właścicielem Portalu. 
Te pliki pozwalają dostosowywać np. reklamy do preferencji i zwyczajów ich Użytkowników. 
Cookie z tej kategorii w Portalu są ustawiane przez następujące firmy: Facebook, Google, 
ClickTale.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w 
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie 
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w 
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w 



ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym 
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i 
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania 
(przeglądarki internetowej).

7. Operator Portalu gazeo.pl informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą 
wpłynąć na dostępność niektórych funkcji na stronach internetowych Portalu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu mogą być 
również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Portalu reklamodawców 
oraz partnerów.

9. Więcej na temat cookies można przeczytać na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl lub w 
sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.
źródła informacji: http://wszystkoociasteczkach.pl/

 

Polityka prywatności wchodzi w życie 25.05.2018 roku.
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