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1. MAPOWANIE TWOJEJ WIZYTY NA NASZEJ STRONIE
INTERNETOWEJ
A. Ciasteczka (pliki cookie)
i. Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest zachowany przez przeglądarkę na Twoim
komputerze, tablecie lub smartfonie przy pierwszej wizycie na stronie internetowej.
ii. Valto B.V. wykorzystuje różnego rodzaju ciasteczka (pliki cookie):
a. Funkcjonalne pliki cookie: to pliki pełniące funkcję czysto techniczną.
Zapewniają one, że strona internetowa działa poprawnie, dzięki czemu możliwe
jest na przykład zapamiętanie preferowanych ustawień. Dzięki korzystaniu z
plików cookie możemy również zoptymalizować naszą stronę internetową i
usługi świadczone za jej pośrednictwem.
b. Analityczne pliki cookie umieszczone przez strony trzecie: te ciasteczka mogą
śledzić Twoje zachowanie online i są używane przez Google Analytics.
c. Śledzące pliki cookie: umieszczane zostają przez stronę zewnętrzną. Odczytując
te pliki, reklamodawca rozpoznaje Cię podczas odwiedzania strony internetowej.
Dzięki temu wyświetlane będą spersonalizowane reklamy.

B. Powiadomienie o ciasteczkach i co zrobić, jeżeli ich nie lubisz
i. Twoje ustawienia plików cookie zostały określone przez Ciebie podczas pierwszej
wizyty na naszej stronie internetowej. Wszystkie niefunkcjonalne pliki cookie mogą
zostać odrzucone według kategorii. Umieszczenie tych plików innych niż funkcjonalne
lub anonimowe pliki analityczne odbywa się wyłącznie podczas Twojego działania na
odwiedzanej stronie internetowej. Ustawienia możesz zmienić w dowolnym
momencie za pośrednictwem naszej strony internetowej.

2. PRZEGLĄD CIASTECZEK (PLIKÓW COOKIE)
A. Nazwa plików cookie, ich rodzaj, funkcja i okres przechowywania
i. Różne rodzaje plików cookie, których używa strona internetowa firmy Valto B.V., są
przedstawione w tabeli poniżej.
ii. Na stronie internetowej valto.nl znajduje się łącznie 18 różnych plików cookie. Niżej
wymienione pliki cookie są umieszczane na dysku twardym osoby odwiedzającej
stronę internetową firmy Valto B.V.:

B. Tabela plików cookie
Nazwa
pliku
cookie

Rodzaj

Plików cookie

Okres
przechowywania

ASP.net

Funkcjonalny

__RequestVerificationToken
ASP.NET_SessionId

Koniec sesji
Koniec sesji

Facebook

Śledzenie

_fbp
c_user
fr
xs

3 miesiące
Koniec sesji
3 miesiące
Koniec sesji

Google
Analytics
(anon.)

Analityczne
(anonimowy)

LinkedIn

Funkcjonalny,
Analityczne,
Śledzenie

_ga
2 lata
_gat_%5Bobject%20Object%5D Koniec sesji
_gat_UA-47954844-1
Koniec sesji
_gid
22 godzin
Google używa pliku cookie _ga, aby zapewnić operatorowi strony internetowej przegląd
przepływu odwiedzających za pośrednictwem usługi Google Analytics. Plik cookie _gat
zapewnia, że nie zostanie wysłana nieograniczona liczba żądań danych. Twój adres IP
jest maskowany, więc pozostajesz anonimowy jako odwiedzający.
AnalyticsSyncHistory
bcookie
bscookie
lang
li_gc
lidc
UserMatchHistory

1 miesiące
1 lata
1 lata
Koniec sesji
6 miesiące
22 godzin
1 miesiące

3. GOOGLE ANALYTICS
A. Google
i. Za pośrednictwem naszej strony internetowej umieszczany jest plik cookie firmy
Google. Te pliki cookie stanowią część usługi analitycznej, tj. „Analytics”. Korzystamy z
tej usługi, aby zbadać, w jaki sposób Ty, jako osoba odwiedzająca, korzystasz z naszej
strony internetowej. Google sporządza dla nas wnikliwe raporty na ten temat.
ii. Firma Google może przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli jest do tego
zobowiązana przepisami prawa lub jeżeli strony trzecie przetwarzają te informacje w
imieniu Google. Valto B.V. nie ma na to żadnego wpływu.

B. Ustawienia prywatności
i. Za pomocą tego oświadczenia dotyczącego plików cookie informujemy o używaniu
tego typu plików cookie.
ii. Valto B.V. zawarła z Google umowę o przetwarzaniu danych w charakterze procesora.
iii. Informacje gromadzone przez Google są anonimizowane w możliwie największym
stopniu. Użyliśmy maskowania IP, aby Twoja lokalizacja nie była identyfikowalna.
iv. W naszych warunkach nie zgadzaliśmy się z Google, aby wykorzystywać informacje
uzyskane w innych usługach Google. (takie jak. Adwords, DoubleClick).

4. STRONY INTERNETOWE STRON TRZECICH ORAZ ZMIA
A. Oświadczenie o ochronie prywatności oraz oświadczenie o ciasteczkach

(plikach cookie) nie mają zastosowania
i. Różne strony internetowe posiadają odnośniki do naszej strony. Valto B.V. nie może
zagwarantować, że strony trzecie będą przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób
rzetelny i bezpieczny. Valto B.V. dąży do zapewnienia ochrony danych na takim
samym poziomie.
ii. Przed skorzystaniem ze stron internetowych zawsze należy zapoznać się z ich
oświadczeniem o ochronie prywatności.
iii. Valto B.V. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Oświadczenia o plikach
cookie. Po wprowadzeniu zmiany zastaniesz ponownie poproszony o wyrażenie
zgody na umieszczenie zmodyfikowanych plików cookie. Najbardziej aktualne i
obowiązujące Oświadczenie dotyczące plików cookie jest dostępne do wglądu w
naszej witrynie internetowej. Aktualna wersja tego oświadczenia o plikach cookie to
wersja 20220113.

5. UZYSKIWANIE DOSTĘPU, WPROWADZANIE ZMIAN,
USUWANIE DANYCH
A. Twoje prawa
i. Masz prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. wprowadzenia zmian do swoich danych,
c. żądania, abyśmy przetwarzali mniej danych,
d. żądania usunięcia swoich danych,
e. żądania, aby Twoje dane zostały przekazane innemu podmiotowi,
f. złożenia skargi zgodnie z procedurą określoną w artykule 6.
ii. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących sposobu przetwarzania Twoich
danych przez firmę Valto B.V. prosimy o przesłanie ich na adres e-mail: info@valto.nl
iii. Valto B.V. odpowie na Twój wniosek najszybciej, jak to możliwe, ale nie później niż w
ciągu czterech tygodni.

6. PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI
A. Obsługa wewnętrzna
i. Jeżeli masz jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące przetwarzania Twoich danych
(osobowych), chętnie porozmawiamy. Skontaktuj się z nami i wyślij swoje
zastrzeżenie / skargę na adres e-mail: info@valto.nl.

B. Organ ochrony danych
i. Na podstawie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) masz
prawo do złożenia skargi do administratora danych w sprawie ich przetwarzania.
Możesz skontaktować się zurzędem „Autoriteit Persoonsgegevens”. Aby uzyskać
więcej informacji na temat prawa do składania skarg, zachęcamy do odwiedzenia
strony internetowej organu ochrony danych:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en

