Polityka prywatności
Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię
priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych w
ANG Spółdzielnia z siedzibą w Warszawie (00-728), ul. Dziekońskiego 1 ustanowiono
politykę określającą zasady dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych.
Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, dalej RODO).
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO jest ANG
Spółdzielnia z siedzibą w Warszawie (00-728) przy ul. Dziekońskiego 1, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000364515,
REGON: 142586599 NIP: 5252489115 dalej Administrator).
Kontakt z Administratorem
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się
Państwo skontaktować z Administratorem na ww. adres siedziby lub poprzez email:
kontakt@angspoldzielnia.pl
Dodatkowo Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się
kontaktować w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych. Dane
kontaktowe Inspektora: adres poczty elektronicznej: IOD@grupaang.pl
Źródło pozyskania danych osobowych
Informacje uzyskujemy poprzez pliki cookies.
Zakres przetwarzanych danych osobowych
W związku ze stosowaniem plików cookies do celów statystycznych, Administrator może
przetwarzać następujące dane: adres IP, długość trwania danej sesji, częstość
odwiedzania serwisu.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Zbieranie danych osobowych do celów statystycznyc
oraz marketingowych za pomocą plików cookies.

Zgoda użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a

Realizacja żądań osób, rozpatrzenie zgłoszeni
Wykonanie obowiązku prawnego polegającego
otyczącego danych osobowych.
a
konieczności
rozpatrzenia
Państwa
głoszenia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Profilowanie danych osobowych
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania
zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
1. upoważniony do tego personel Administratora,
2. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla
wypełnienia celów, dla jakich dane te są zbierane (w szczególności podmioty
dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technicznego).
Podmioty te muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych tylko w zakresie
niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań.
3. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Czy Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy?
Z uwagi na to, że Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics, dane osobowe
mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku
z przekazywaniem danych poza EOG Administrator zadbał o to, aby korzystać wyłącznie
z dostawców dających gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.
Gwarancje te wynikają w szczególności z uczestnictwa dostawców w programie „Tarcza
Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z
dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę
Prywatności UE-USA.
Okres przechowywania danych osobowych
Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w
związku z czym:
● dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez
czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
●

dane osobowe przechowywane w plikach cookies są przetwarzane przez okresy
wskazane w tabeli poniżej dotyczącej poszczególnych plików cookies

.
Przysługujące prawa
Przysługuje Państwu prawo do:
● żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie
uzasadniony interes Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym
momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn
związanych ze szczególną sytuacją osoby,
2. w przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu
działań marketingu bezpośredniego – prawo do wniesienia w dowolnym
momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby
realizacji działań marketingowych, bez konieczności uzasadniania swojej
decyzji,
3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Prośbę o realizację przysługujących praw można złożyć na dane kontaktowe podane na
wstępie.
Pliki cookies
Serwis korzysta z tzw. plików cookies, które przetwarzają dla celów statystycznych
Państwa dane osobowe. Serwis korzysta z plików cookies oferowanych przez usługę
Google Analytics firmy Google. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Nasze pliki cookies

Kategotria: Statystyczne(4)
Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielom witryn zrozumieć, w jaki sposób
odwiedzający wchodzą w interakcje ze stronami internetowymi, gromadząc i
raportując informacje anonimowo.
COOKIE NAME
PROVIDER
Typ
Okres
Opis
przechowywania

_ga

ang-life.herokuapp HTTP 2 years
.com

Registers a
unique ID that is
used to generate
statistical data
on how the
visitor uses the
website.

Cel
To Cookie związane
jest z Google
Analytics. Służy do
rozróżniania
indywidualnych
użytkowników przez
przypisanie im losowo
wygenerowanych
numerów jako
identyfikatorów
klienta. Zamieszczone

_gat

ang-life.herokuapp HTTP 1 day
.com

Used by
Google
Analytics to
throttle
request rate

_gid

ang-life.herokuapp HTTP 1 day
.com

Registers a
unique ID that
is used to
generate
statistical data
on how the
visitor uses
the w ebsite.

collect

google-analytics.co Pixel
m

Used to send
data to Google
Analytics
about the
visitor's device
and behavior.
Tracks the
visitor across
devices and
marketing
channels.

Session

jest w każdym
żądaniu wyświetlenia
podstrony na stronie i
służy do obliczania
danych na temat
odwiedzających, sesji
oraz kampanii na
potrzeby raportów
analitycznych stron.
To cookie wiąże się z
Google Analytics.
Służy do
zahamowania tempa
żądań – ograniczenia
pobierania danych na
stronach o wysokim
natężeniu ruchu.
Rejestruje unikalny
identyfikator używany
do generowania
danych statystycznych
dotyczących sposobu
korzystania z witryny
przez użytkownika.
Służy do przesyłania
danych do Google
Analytics na temat
urządzenia i
zachowania
użytkownika. Śledzi
odwiedzającego na
różnych urządzeniach
i kanałach
marketingowych.

Categoria: Marketing (11)
Marketingowe pliki cookie służą do śledzenia odwiedzających na stronach
internetowych. Chodzi o to, aby wyświetlać reklamy, które są trafne i angażujące
dla konkretnego użytkownika, a przez to bardziej wartościowe dla wydawców i
zewnętrznych reklamodawców.
COOKIE NAME

PROVIDER

TYPE

GPS

youtube.com

IDE

doubleclick.net

EXPIRY

opis

opis

HTTP 1 dzień

Registers a
unique ID on
mobile devices
to enable
tracking based
on geographical
GPS location.

HTTP 1 rok

Used by
Google
DoubleClick to
register and
report the w
ebsite user's
actions after
view ing or

Zapisuje unikatowy
identyfikator na
urządzeniach
mobilnych, aby
włączyć śledzenie na
podstawie
geograficznej
lokalizacji GPS.
Używany przez Google
DoubleClick do
rejestrowania i
zgłaszania działań
użytkownika strony
internetowej po

test_cookie

doubleclick.net

HTTP 1 dzień

clickin g one of
the
advertiser's
ads w ith the
purpose of
measuring the
efficacy of an
ad and to
present
targeted ads
to the user.
Used to check
if the user's
brow ser
supports
cookies.

obejrzeniu lub
kliknięciu jednej z
reklam reklamodawcy
w celu zmierzenia
skuteczności reklamy i
przedstawienia
użytkownikom
ukierunkowanych
reklam.
Służy do sprawdzania,
czy przeglądarka
użytkownika
obsługuje pliki cookie.

VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com

HTML Sesja

Tries to
estimate the
users' bandw
idth on pages
w ith in
tegrated You
Tube videos.

Próbuje oszacować
przepustowość
użytkowników na
stronach ze
zintegrowanymi
filmami z YouTube.

YSC

youtube.com

HTML Sesja

Registers a
unique ID to
keep statistics
of w hat
videos from
You Tube the
user has seen.

yt-remote-cast-install youtube.com
ed

HTML Sesja

yt-remote-connected- youtube.com
devices

HTML Sesja

Stores the
user's video
player
preferences
using
embedded
You Tube
video
Stores the
user's video
player
preferences
using
embedded
You Tube
video

Rejestruje unikalny
identyfikator do
przechowywania
statystyk filmów You
Tube, które
użytkownik widział.
Przechowuje
preferencje
odtwarzacza wideo
użytkownika za
pomocą osadzonego
wideo You Tube

yt-remote-device-id

HTML Sesja

youtube.com

Stores the
user's video
player
preferences
using
embedded
You Tube
video

Przechowuje
preferencje
odtwarzacza wideo
użytkownika za
pomocą osadzonego
wideo YouTube

Przechowuje
preferencje
odtwarzacza wideo
użytkownika za
pomocą osadzonego
wideo YouTube

yt-remote-fast-check- youtube.com
period

HTML Sesja

yt-remote-session-ap youtube.com
p

HTML Sesja

yt-remote-session-na youtube.com
me

HTML Sesja

Stores the
user's video
player
preferences
using
embedded
You Tube
video
Stores the
user's video
player
preferences
using
embedded
You Tube
video
Stores the
user's video
player
preferences
using
embedded
You Tube
video

Przechowuje
preferencje
odtwarzacza wideo
użytkownika za
pomocą osadzonego
wideo YouTube
Przechowuje
preferencje
odtwarzacza wideo
użytkownika za
pomocą osadzonego
wideo YouTube
Przechowuje
preferencje
odtwarzacz wideo
użytkownika za
pomocą
wbudowanego You
Tube wideo

