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Polityka plików “cookies” serwisu http://www.hallon.net.pl 

Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w 

urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron 

internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony 

internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym 

oraz unikalny numer. 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji 

zawartych w plikach cookies. 

 

Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator serwisu 

wykorzystuje te pliki do: 

a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie 

serwisu 

b) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji 

użytkownika. 

c) możliwości dokonania zakupu usług i produktów oferowanych w serwisie 

d) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji 

użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z 

jego preferencjami wyświetlić stronę 

Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym 

w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce 

prywatności. 

 

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne 

procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom 

nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność 

z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach 

wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

 

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 

domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym 

Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki 

sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki 

internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia 

użytkownika. 

http://www.hallon.net.pl/
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Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących 

plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików 

cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:  

a) Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

b) Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl 

c) Google 

Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 

d) Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/ 

 

Informujemy, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą 

uniemożliwić poprawne działanie serwisu. 

 

Klauzula informacyjna „RODO” 

Administratorem Danych osobowych użytkowników strony jest firma Hallon Sp. z 

o.o. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w imieniu administratora danych , Hallon Sp. z o.o., z siedzibą przy 

ul. Kościuszki 14/1, 14-200 Iława, NIP: 7441815870, informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Hallon Sp. z o.o.” z 

siedzibą przy ul. Kościuszki 14/1, 14-200 Iława, NIP: 7441815870, e-mail: 

biuro@hallon.net.pl 

2. 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

a) zawarcia, wykonania i kontynuacji obowiązków przewidzianych w zawartej 

umowie oraz usług oferowanych przez administratora  oraz obowiązków 

wynikających z aktualnych przepisów prawa; 

b) wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w 

szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów 

sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, 

odpowiedzi na zapytania),  

c) dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi 

roszczeniami związanymi z zawartą umową, ale przez okres nie dłuższy niż 

przewidziany prawem istnienia roszczeń; 

d) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania zobowiązań prawnych, 

w szczególności przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości; 

http://www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
http://www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
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e) marketingu bezpośredniego,  

f) tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne 

administratora),  

g) weryfikacji wiarygodności płatniczej,  

h) wsparcia obsługi,  

i) szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, 

d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j –ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,  

1. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) –

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez administratora  

2. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, 

firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla 

administratora  

3. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie 

dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa 

w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych, nie dłużej 

jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia.  

4. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych 

lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie,  

5. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

6. podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i 

jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 

administratora może skutkować niewykonaniem umowy i udzieleniem 

odpowiedzi w drodze elektronicznej. W pozostałych przypadkach opiera się na 

dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub 

przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. –RODO), jednakże niepodanie 

danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować 

niemożliwością wykonania umowy  

7. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

i Państwa dane nie są profilowane.  

 

 

 


