Ostatnia aktualizacja 25 września 2018 r.
Polityka Cookies
Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 („RODO”) oraz polską ustawą harmonizującą spółka MAPEI Polska Sp. z o.o.
(zwana także „Administratorem danych”), jako administrator danych, przekazuje następujące informacje na temat plików
cookie zainstalowanych w domenie www.mapei.pl oraz w poddomenach („Strona”).
Czym są pliki cookie?
Pliki cookie to pliki tekstowe wykorzystywane w celu automatycznego uwierzytelnienia, śledzenia sesji i przechowywania
informacji na temat konkretnych użytkowników wchodzących na stronę lub - w przypadku zakupów internetowych zawartości ich koszyków.
A dokładniej, pliki cookie to niewielkich rozmiarów ciągi tekstowe wysyłane z serwera do przeglądarki użytkownika
i odsyłane z powrotem na serwer (bez zmian) za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi w to samo miejsce w tej samej
domenie.
Pliki cookie mogą być przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika na stałe lub przez zmienny
okres (trwałe pliki cookie), ale mogą także znikać, gdy użytkownik zamyka przeglądarkę (sesyjne pliki cookie). Pliki cookie
mogą być instalowane przez odwiedzaną stronę (własne pliki cookie) lub mogą być instalowane przez inne strony
internetowe (niezależne pliki cookie).
Rodzaje i cele plików cookie
Pliki cookie usprawniają przeglądanie strony:
•
•

poprzez przechowywanie ustawień, aby użytkownik nie musiał ich ponownie wprowadzać za każdym razem, gdy
odwiedza nową stronę,
poprzez pomiar wykorzystania strony przez użytkownika, by mieć pewność, że spełnia ona jego potrzeby.

Nasze pliki cookie nie są wykorzystywane w celu identyfikacji użytkowników. Ich celem jest poprawa funkcjonowania
Strony. Użytkownicy mogą zarządzać tymi plikami i/lub usuwać je wedle własnego uznania. Gromadzimy w szczególności:
✓ Techniczne pliki cookie
Techniczne pliki cookie (w przypadku których zgoda użytkownika nie jest wymagana) pomagają użytkownikowi poruszać
się po Stronie lub wykonać zamówioną przez użytkownika usługę. Bez tego typu plików niektóre operacje nie mogą być
wykonane lub byłyby znacznie bardziej złożone do wykonania i/lub mniej bezpieczne dla użytkownika.
a) Nawigacyjne pliki cookie
Wykorzystujemy nawigacyjne pliki cookie, by umożliwić użytkownikowi przeglądanie i korzystanie ze Strony w bezpieczny
i efektywny sposób.
b) Funkcjonalne pliki cookie
Wykorzystujemy funkcjonalne pliki cookie w odniesieniu do czynności bezwzględnie koniecznych dla właściwego
funkcjonowania Strony.
✓ Niezależne analityczne pliki cookie
Wykorzystujemy pliki cookie platformy Google Analytics w celu gromadzenia zagregowanych informacji na temat
wykorzystania Strony przez użytkowników (liczba odwiedzających, odwiedzane strony, czas spędzony na Stronie itp.).
Wprowadziliśmy narzędzia ograniczające siłę identyfikacyjną plików cookie (maskowanie adresu IP) oraz narzędzia
pozwalające uniknąć dopasowania zgromadzonych danych do innych już znanych przez Google informacji.
✓ Niezależne profilujące pliki cookie
Celem profilujących plików cookie (w przypadku których wymagana jest zgoda użytkownika) jest zrozumienie
zainteresowań użytkownika oraz zaoferowanie dostosowanej do jego potrzeb usługi poprzez wysyłanie reklam zgodnych
z preferencjami prezentowanymi przez użytkownika w czasie przeglądania Internetu.
Wykorzystujemy pliki cookie firmy Google Inc. do śledzenia użytkowników i wysyłania im reklam zgodnie z ich
preferencjami.
Cechy wykorzystywanych na Stronie plików cookie ilustruje poniższa tabela.
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W jaki sposób zmienić ustawienia plików cookie?
Po wejściu na dowolną podstronę Strony na ekranie pojawia się krótka informacja. Klikając na „Zgadzam się”, użytkownik
wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda ta rejestrowana jest przy użyciu „technicznego pliku cookie” i może
zostać w każdym momencie anulowana.
By uzyskać więcej informacji na temat niezależnych plików cookie, w tym sposobu wyłączania wszystkich lub
któregokolwiek z tego typu plików, użytkownik może kliknąć na link w kolumnie „Więcej informacji” w tabeli powyżej.
Użytkownik może sprzeciwić się przechowywaniu plików cookie na twardym dysku poprzez ich wyłączenie
w ustawieniach przeglądarki. Poniżej przedstawiono informację dotyczącą wyłączania plików cookie przez
najpopularniejsze przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer
• Chrome
• Firefox
• Opera
• Safari
Po tego typu operacji niektóre funkcje stron mogą jednak nie działać prawidłowo.
Przekazywanie i rozpowszechnianie danych
Dane gromadzone przy użyciu plików cookie mogą być przetwarzane przez pracowników i współpracowników spółki
MAPEI Polska Sp. z o.o. lub spółki należące do Grupy Mapei jako „osoby odpowiedzialne za przetwarzanie” (tj. osoby,
które na podstawie bezpośredniego upoważnienia ze strony Administratora lub Podmiotu przetwarzającego mają prawo
przetwarzać dane osobowe zgodnie z art. 4.10 i 4.29 RODO) i Podmioty przetwarzające.
Ponadto dane mogą być również przetwarzane przez spółki Grupy Mapei lub zaufane spółki świadczące usługi w imieniu
spółki Mapei lub spółek Grupy Mapei jako Podmioty przetwarzające. Lista tego typu spółek jest stale aktualizowana oraz
jest udostępniana na życzenie poprzez wysłanie informacji na niżej podany adres lub pocztą elektroniczną na adres
odo@mapei.pl.
Dane osobowe nie będą rozpowszechniane.
Prawa użytkownika
W związku z przetwarzaniem danych użytkownikowi przysługują prawa określone w art. 15 - 22 RODO (podsumowane na
końcu niniejszej polityki). Aby skorzystać ze swoich praw, użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych,
wysyłając zawiadomienie na piśmie na niżej podany adres lub pocztą elektroniczną na adres odo@mapei.pl.
Administrator danych i Podmiot przetwarzający
Administratorem danych jest:
MAPEI Polska Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffel’a 14,
44-109 Gliwice
Jak wspomniano powyżej, dane mogą być również przetwarzane przez zaufane spółki świadczące w imieniu Mapei lub
spółek Grupy Mapei usługi techniczne i organizacyjne. Spółki te są bezpośrednimi współpracownikami Mapei S.p.A. lub
spółek Grupy Mapei oraz są wyznaczane przez Podmioty przetwarzające. Lista tego typu spółek jest stale aktualizowana
oraz jest udostępniana na życzenie poprzez wysłanie informacji na wyżej podany adres lub pocztą elektroniczną na adres
odo@mapei.pl.
U Administratora wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem iod@mapei.pl.
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Art. 15 do 22 Rozporządzenia UE 2016/679
Zgodnie z art. 15 do 22 Rozporządzenia UE 2016/679 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora
danych sprostowania, zintegrowania lub usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) danych osobowych, prawo do
żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, z uwzględnieniem profilowania, oraz prawo do wnoszenia skarg do organu ochrony danych.

2

