POLITYKA PRYWATNOŚCI
Właścicielem strony www.napoleone.pl jest firma SOBIANEK Sp. z o.o., ul. Polna 70, 21-200
Parczew, NIP 5391513337 (dalej: SOBIANEK).
Prezentowana niniejsza polityka zachowania poufności ma na celu przedstawienie
stosowanych przez nas sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych,
które Państwo mogą dobrowolnie podać w trakcie korzystania z naszego serwisu. Prosimy o
zapoznanie się z całą treścią polityki zachowania poufności przed podaniem jakichkolwiek
danych. Firma SOBIANEK informuje, że wszelkie dane otrzymywane za pośrednictwem
serwisu internetowego, będą wykorzystywane za uprzednią zgodą osoby, której dane
dotyczą w zakresie przez tą osobę określonym. Dokładamy wszelkich starań, aby zgodnie z
obowiązującym prawem zabezpieczyć dane osobowe przed utratą, niewłaściwym
wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub
zniszczeniem. Należy pamiętać o tym, że żaden przekaz informacji przez Internet nigdy nie
jest w pełni bezpieczny czy wolny od błędów. W szczególności komunikat wysłany do lub z
niniejszej witryny internetowej pocztą elektroniczną może być niedostatecznie
zabezpieczony.
Administrator
Administratorem danych osobowych udostępnianych w ramach witryny www.sobianek.pl jest
SOBIANEK Sp. z o.o. z siedzibą w Parczewie przy ul. Polnej 70. Możesz się z nami skontaktować
pod adresem e-mail: marketing@sobianek.pl.
Dane osobowe i gromadzenie informacji
W dniu 25 maja 2018 roku w życie wchodzą nowe regulacje związane z przetwarzaniem
danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE – które znacie jako RODO. W związku z wejściem w życie RODO na administratorów
danych nałożono szereg obowiązków, w tym również obowiązek informacyjny względem
osób, których dane są przetwarzane. Dlatego prosimy o zapoznane się z niniejszą Polityką
prywatności. W ramach serwisu www.napoleone.pl gromadzimy je w postaci: imię i nazwisko,
adresów e-mail, numerów IP, numerów telefonów. Dane osobowe są gromadzone również w
plikach Cookies, Local Storage.
Co to są pliki cookies?
Cookie to proste pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku twardym Twojego komputera
przez przeglądarkę internetową. Umożliwiają Ci korzystanie ze wszystkich funkcji naszego
serwisu m.in. z logowania użytkowników.
Zmiany w polityce ochrony prywatności
Firma SOBIANEK będzie informowała o zmianach w polityce ochrony prywatności, które
mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i
powstania nowych produktów i usług.
Linki do innych witryn internetowych
Serwis internetowy www.napoleone.pl może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron
internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki zachowania
poufności. Zachęcamy Państwa do zapoznawania się z treścią odpowiedniej polityki w
przypadku każdej z odwiedzanych witryn internetowych.

Formularz kontaktowy
Użytkownicy serwisu internetowego www.napoleone.pl mają możliwość zadawania pytań,
zgłoszenia opinii lub sugestii oraz skontaktowania się z pracownikami obsługującymi serwis
internetowy. Firma SOBIANEK przechowuje korespondencję elektroniczną z użytkownikami
serwisu w celu jak najlepszej i najszybszej reakcji na pytania.
Numer IP oraz Cookies
Firma SOBIANEK analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników.
Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych i do
badań statystycznych.
W trakcie poruszania się Państwa po witrynie mogą być gromadzone pewne anonimowe
informacje z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookie, znaczniki internetowe lub
sygnalizatory www.
Używana przez Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do niniejszej
witryny niektóre z takich anonimowych danych, np. URL witryny internetowej odwiedzanej
przez Państwa poprzednio czy Państwa adres IP oraz wersja przeglądarki aktualnie
wykorzystywanej przez Państwa komputer.
Niniejsza witryna może również pobierać anonimowe informacje z Państwa komputera za
pośrednictwem plików cookie oraz znaczników internetowych ("Internet tags") lub
sygnalizatorów www.
Mechanizmy zapisywania IP, Cookies oraz inne podobne technologie zastosowane w naszym
serwisie mają na celu utrzymanie sesji, dzięki której zapamiętywana jest zawartość koszyka
lub informacja o zalogowaniu się. Dzięki temu nie trzeba na każdej podstronie serwisu
wpisywać ponownie loginu i hasła oraz przy każdej wizycie w serwisie dostępna jest
zawartość koszyka z poprzedniej wizyty.
Mogą Państwo ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby ostrzegała Państwa, gdy przesyłany
jest plik cookie, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym
drugim przypadku niektóre funkcje niniejszej witryny mogą nie działać. Korzystanie z naszego
serwisu bez wyłączenia obsługi cookies w przeglądarce oznacza, że będą one zapisane w
pamięci urządzenia.
Wyłączenie plików cookies w przeglądarce
Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej
chwili je wyłączyć dla konkretnej witryny lub w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej
przeglądarki.
W przeglądarce Mozilla Firefox
W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność". Przeglądarka daje Ci
możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych
ciasteczek poszczególnych witryn.
W przeglądarce Microsoft Internet Explorer
W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność".
Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem
"Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
W przeglądarce Google Chrome
W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki
wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia

plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego
opisu funkcji prywatności przeglądarki.
W przeglądarce Opera
Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i
dalej "Wyczyść historię przeglądania...". Oprócz możliwości skasowania już ustawionych
plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej
zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.
W przeglądarce Apple Safari
W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej
liczne opcje dotyczące plików cookie.
W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych
Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do
zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta
Twojego urządzenia mobilnego.
Korzystanie z innych usług firmy Google
Na naszej stronie internetowej osadzone są funkcjonalności innych stron:




Google Analytics do analizy ruchu na stronie;
YouTube do odtwarzania plików wideo; i
Google Maps do dostarczania funkcjonalności map

Niniejsze firmy mogą przesyłać swoje funkcjonalne i analityczne pliki cookies na tej stronie
internetowej, jeżeli są one konieczne do działania dostarczanych przez nie usług. Pliki
cookies są przesyłane wyłącznie przez te firmy. SOBIANEK wyraża na nie zgodę, by skorzystać
z usług oferowanych przez dane firmy. Te firmy są administratorami danych zebranych przez
pliki cookies stron trzecich. Zobacz więcej o polityce Google
http://www.google.com/privacy/

