Polityka prywatności
Szanowni Państwo,
Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące przetwarzania przez TOI TOI Polska Sp. z o.o.
informacji o użytkownikach niniejszej strony internetowej.
I.

Dane osobowe

1.

Administratorem danych osobowych użytkowników niniejszej strony internetowej jest
TOI TOI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-044) przy ul. Płochocińskiej 29,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000172894, NIP 1180042784, o kapitale
zakładowym wynoszącym 2.485.000 złotych.

2.

TOI TOI Polska Sp. z o.o. podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i
organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników
udostępnionych mu za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

3.

Za pośrednictwem niniejszej strony internetowej zbierane sią następujące dane osobowe
jej użytkowników: imię i nazwisko albo firma użytkownika, adres poczty elektronicznej
użytkownika, numer telefonu, adres zamieszkania albo adres siedziby użytkownika,
numer identyfikacji podatkowej NIP (w przypadku przedsiębiorców) oraz numer PESEL
(w przypadku osób fizycznych), informacje dotyczące umowy lub zawieranej umowy z
TOI TOI Polska Sp. z o.o.; dane te będą przetwarzane przez TOI TOI Polska Sp. z o.o. w
następujących celach:
w celu zawierania i realizacji umów o świadczenie usług przewidzianych w Regulaminie
usług świadczonych z wykorzystaniem strony www.toitoi.pl, jak również w celu
podejmowania niezbędnych działań przed zawarciem takich umów, w szczególności do
składania ofert zamówienia w odpowiedzi na zapytanie użytkownika niniejszej strony
internetowej;
w celu marketingu bezpośredniego własnych usług TOI TOI Polska Sp. z o.o.

a)

b)
4.

Dane osobowe użytkowników niniejszej strony internetowej, o których mowa w art. 221
kodeksu pracy, zebrane za pośrednictwem zakładki „praca”, będą przetwarzane w celu
prowadzenia rekrutacji przez TOI TOI Polska Sp. z o.o. Tych danych nie dotyczy pkt I.3.
niniejszej Polityki prywatności.

5.

Użytkownik niniejszej strony internetowej będzie otrzymywał na adres poczty
elektronicznej podany przez siebie za pośrednictwem niniejszej strony internetowej
informacje handlowe TOI TOI Polska Sp. z o.o. jedynie w przypadku wyrażenia za
pośrednictwem niniejszej strony zgody na otrzymywanie takich informacji.

6.

TOI TOI Polska Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zebrana za pośrednictwem niniejszej
strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych. Użytkownicy tej strony internetowej mają prawo do dostępu do treści swoich

danych osobowych oraz do ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania. W sprawach
dotyczących danych osobowych użytkowników niniejszej strony internetowej należy
kontaktować się z TOI TOI Polska Sp. z o.o. listownie na adres jej siedziby wskazany w
pkt I.1. niniejszej Polityki prywatności lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: dok@toitoi.pl
7.

Podanie danych osobowych przez użytkowników jest dobrowolne, jednakże konieczne do
skorzystania z usług TOI TOI Polska Sp. z o.o. przewidzianych w Regulaminie usług
świadczonych z wykorzystaniem strony www.toitoi.pl albo do wzięcia udziału w procesie
rekrutacji.

II.

Polityka wykorzystywania plików cookies

1.

Czym są pliki cookies

Nasza strona internetowa wykorzystują pliki cookies. Pliki cookies (ciasteczka) są to pliki
tekstowe wysyłane przez serwer www do przeglądarki internetowej użytkownika w celu
zapisania ich na urządzeniu końcowym użytkownika (np. na dysku twardym komputera). Pliki
cookies sesyjne (tymczasowe) przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania
ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki cookies stałe
przechowywane są przez czas, określony przez parametr zawarty w pliku cookie albo do czasu
ich usunięcia przez użytkownika.
2.

Cel przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies

Pliki cookies stosowane na niniejszej stronie internetowej nie przechowują danych osobowych
ani innych informacji, które pozwoliłyby na identyfikację danego użytkownika jako konkretnej
osoby.
Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie sprawnego działania niniejszej strony internetowej
oraz dostosowania jej działania do Państwa preferencji.
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
Nazwa i rodzaj cookie:
Cel zapisywania i przechowywania cookie:
1.
Chat
Możliwość rozmowy z Klientem
2.
Google
Statystyki odwiedzin
3.
Witryna
Obsługa zapytań i zleceń Klienta
3.

Zmiana warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za
pomocą ustawień oprogramowania

Zasadniczo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym użytkownika.
Niedokonanie przez Państwa odpowiedniej zmiany ustawień przeglądarki internetowej, której
Państwo używają, oznacza, że pliki cookies będą zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym i
wykorzystywane we wskazanych powyżej celach.

Rozpoczęcie korzystania z niniejszej strony internetowej z włączoną obsługą plików cookies
w opcjach przeglądarki stanowi zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z niniejszą
Polityką prywatności. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia przeglądarki
internetowej, z której korzysta, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną
obsługę plików cookies.
Jeżeli nie wyrażają Państwo zgodny na zapisywanie plików cookies i wykorzystywanie ich
przez naszą Spółkę, prosimy o odpowiednie skonfigurowanie ustawień swojej przeglądarki
internetowej.
Jednocześnie informujemy, że wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej
może spowodować utrudnienia w działaniu niektórych funkcjonalności na niniejszej stronie
internetowej.
Zmiany warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies dokonuje się
poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat obsługi
plików cookies przez poszczególne przeglądarki internetowe dostępne są w ustawieniach
oprogramowania, zwykle w menu „Narzędzia” albo „Opcje”. Ze względu na znaczną liczbę
przeglądarek internetowych poniżej kierujemy do stron pomocy w najbardziej popularnych
typach przeglądarek internetowych:
1)
przeglądarka Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies;
2)
przeglądarka Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%
85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek;
3)
przeglądarka Opera:
http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html;
4)
przeglądarka Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=
pl.”

