
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

I. OPERATOR 
 

Operatorem serwisu www.eventus-ra.pl (dalej „Serwis”) jest EVENTUS ROPE ACCESS SP. 
Z O.O. z siedzibą w Bolechowo-Osiedle ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska 
 

II. PRZETWARZANIE INFORMACJI 
 

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika – poprzez wprowadzenie 
informacji w formularzach dostępnych z poziomu Serwisu. 
2. Serwis gromadzi informacje mające postać zapisywanych w urządzeniach końcowych 
plików cookies. 
3. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia. 
 

III. OCHRONA INFORMACJI 
 

1. Rodzaj przetwarzania informacji podanych w formularzach wynika z celu, do którego dany 
formularz służy. 
2. Informacje podane w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim w sposób 
nieuprawniony, dla wszelkich przypadków wymagana jest uprzednia zgoda Użytkownika, 
z uwzględnieniem poniższych zastrzeżeń, w tym zastrzeżeń w zakresie plików cookies. 
3. Informacje podane w formularzach mogą być przetwarzane przez podmioty technicznie 
realizujące niektóre usługi – w szczególności dotyczy to podmiotów będących operatorami 
domen internetowych lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu współpracuje 
w celu technicznego utrzymania Serwisu, zakres takiego przetwarzania nie będzie wykraczał 
poza zakres konieczny dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu. 
4. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis, 
upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań i w zakresie wynikającym 
z żądania. 
5. Z EVENTUS ROPE ACCESS Sp. z o.o. jako administratorem danych osobowych można się 
skontaktować przez adres biuro@eventus-ra.pl lub telefonicznie pod numerem +48 603 842 
784.  
 

IV. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES 
 

1. Serwis używa cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, 
w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 
Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. 
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas 
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, 
rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, 
lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza 
kontaktowego. 
3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają 
z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną 
i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy 
korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. 
4. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies: 



a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, 
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania 
w ramach serwisu; 
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania 
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; 
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania 
ze stron internetowych serwisu; 
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika 
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub 
regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. 
5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 
• tworzenia statystyk ujawniających w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron 
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
• utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi 
na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. 
6. Każdy Użytkownik Serwisu może samodzielnie dokonać zmiany ustawień w zakresie 
usuwania lub blokowania plików cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie 
plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe 
informacje na ten temat zawierać powinna pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności 
dostępne na stronach internetowych Serwisu. 
 

V. UWAGI KOŃCOWE 
 

1. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany 
wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia zmienionej Polityki Prywatności stronach Serwisu 
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane przez osoby trzecie, 
umieszczone na stronach Serwisu. 
 


