POLITYKA
PRYWATNOŚCI
SILVAIR

SILVAIR PRIVACY
POLICY

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera wszelkie
informacje
dotyczące
zbierania,
wykorzystywania,
przeglądania
oraz
przetwarzania danych osobowych przez Silvair,
w tym zasady, zabezpieczenia i prawa
Użytkowników związane z przetwarzaniem tych
danych.
Silvair ma na celu zapewnienie odpowiedniego
bezpieczeństwa swoim Użytkownikom poprzez
przetwarzanie danych w sposób zapewniający im
odpowiednie bezpieczeństwo oraz poufność, w
tym ochronę przed niedozwolonym lub
niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz
przypadkową
utratą,
zniszczeniem
lub
uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich
środków technicznych lub organizacyjnych a
także ochronę przed nieuprawnionym dostępem
do danych Użytkownika i do sprzętu służącego
do
ich
przetwarzania
oraz
przed
nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z
tego sprzętu.
Silvair stosuje wszelkie możliwe i dostępne
środki, aby zbierane i przetwarzane dane
osobowe były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
rzetelnie i w sposób przejrzysty dla
Użytkowników;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i
prawnie
uzasadnionych
celach
i
nieprzetwarzane dalej w sposób
niezgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone
do tego, co niezbędne do celów, do
których są przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby
uaktualniane.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Polityka Prywatności ma zastosowanie do
zbierania
i
przetwarzania
danych
osobowych Użytkowników w związku z
działalnością prowadzoną przez Silvair.
1.2. Danymi osobowymi są informacje o
zidentyfikowanej
lub
możliwej
do
zidentyfikowania osobie fizycznej (tutaj
Użytkowniku). Szczegółowy wykaz danych
osobowych Użytkowników zbieranych i

This Privacy Policy comprises all information
related to collecting, using, reviewing and/or
processing personal data by Silvair, including
particular terms, security provisions and a
description of Users’ rights pertaining to such
processing of personal data.
Silvair aims to ensure its Users’ safety by
processing their data in a manner
guaranteeing its safety and confidentiality,
including protection from unauthorised
and/or illegal processing, as well as its
accidental loss, deletion or corruption, as well
as protection from unauthorised access to any
User’s data and/or devices used for the
processing of that data and from
unauthorised use of this data and/or devices.
In order to achieve that goal Silvair uses
appropriate technical and organisational
means.
Silvair uses any and all available means to
ensure that the personal data collected and
processed by Silvair is:
a) processed in accordance with any
applicable laws, in a dilligent manner,
understandable for its Users;
b) collected for specific, clear and legally
justified purposes and processed in a
manner compliant with those
purposes;
c) adequate, relevant and limited to an
extent necessary for the purposes, for
which it is processed;
d) correct and updated when necessary.
1. GENERAL PROVISIONS
1.1. The Privacy Policy applies to collecting
and/or processing personal data of the
Users in relation to activities performed
by Silvair.
1.2. Personal data means information about
an identified or identifiable natural
person (User). A detailed list of Users’
personal data collected and processed by
Silvair is provided in Clause 3.1 of the
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przetwarzanych przez Silvair znajduje się w
Privacy Policy.
pkt 3.1 Polityki Prywatności.
1.3. Administratorem
danych
osobowych 1.3. Silvair is the Users’ personal data
Użytkowników jest Silvair.
administrator.
1.4. Dane osobowe Użytkowników, określone w 1.4. Users’ personal data, the scope of which
pkt 3.1 Polityki Prywatności, są zbierane i
is described in Clause 3.1 of the Privacy
przetwarzane przez Silvair wyłącznie w
Policy, is collected and processed by
celach wskazanych w pkt 3.1.
Silvair exclusively for purposes set forth
in Clause 3.1.
1.5. W momencie uzyskania dostępu do Usług 1.5. When a User obtains access to the
przez Użytkownika lub rozpoczęcia
Services or starts using the Services, the
korzystania z Usług przez Użytkownika,
User grants a voluntary and aware
Użytkownik
wyraża
dobrowolnie
i
consent for processing of his personal
świadomie zgodę na przetwarzanie danych
data in the manner described in the
osobowych w sposób opisany w Polityce
Privacy Policy and for purposes set forth
Prywatności w celach określonych w pkt
in Clause 3.1.
3.1.
1.6. Użytkownik, którego dane osobowe 1.6. A User whose personal data is processed
dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie
has the right to cancel his consent,
wycofać, poprzez przesłanie oświadczenia
referred to in Clause 1.5 by sending a
drogą poczty elektronicznej na adres:
statement via email to the address:
support@silvair.com, swoją zgodę, o której
support@silvair.com. Such a cancellation
mowa w pkt 1.5 powyżej. Wycofanie zgody
does not have impact on the legality of
przez Użytkownika nie wpływa na zgodność
personal data processing that been
z prawem przetwarzania jego danych,
happening based on that consent before
którego Silvair dokonywał na podstawie
its cancellation by the User.
zgody, przed jej wycofaniem przez
Użytkownika.
2. DEFINICJE
2. DEFINITIONS
Administrator
means an entity
Administrator
oznacza
podmiot,
which decides on
który samodzielnie lub
purposes
and
wspólnie z innymi
manners
of
personal
ustala cele i sposoby
data
processing,
przetwarzania danych
individually or in
osobowych
(tutaj
agreement
with
Silvair).
other entities (here:
Cookies
pliki tekstowe, które
Silvair).
są zapisywane na
Cookies
means text files
dysku
urządzenia
saved on the hard
końcowego
drive of the User’s
Użytkownika,
device, used in
używane m.in. do
particular to enable
umożliwienia
using various Silvair
korzystania z różnych
Services and to
Usług Silvair oraz do
identify
and
rozpoznania
recognise the User’s
urządzenia
device
at
a
Użytkownika
przy
reconnection to the
ponownym
Services.
połączeniu.
Privacy Policy
means
this
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Polityka
Prywatności

oznacza
niniejszy
dokument zawierający
wszelkie informacje
dotyczące zbierania,
wykorzystywania,
przeglądania
oraz
przetwarzania danych
osobowych
Użytkowników przez
Silvair.

Silvair

oznacza Silvair Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością z
siedzibą w Krakowie
przy
ulicy
Jasnogórskiej 44, 31358 Kraków, wpisaną
do
rejestru
przedsiębiorców
prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia
w
Krakowie,
XI
Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego,
pod
numerem
KRS
395561,
NIP
9452164348, REGON
122333477.

Usługa

oznacza
produkty
Silvair udostępnione
dla Użytkowników, w
tym
stronę
internetową
www.silvair.com i inne
należące do Silvair,
aplikacje oraz usługi
znajdujących się w
ofercie Silvair, w tym
w
szczególności
usługę informowania
o
ofercie
Silvair,
usługę
newslettera
oraz usługę dostępu
do ebooków Silvair.

Silvair

Service

document
comprising
all
information related
to collecting, using,
reviewing
and/or
processing
User’s
personal data by
Silvair.
means Silvair Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością
with its registered
office in Kraków,
Poland,
at:
ul.
Jasnogórska 44, 31358 Kraków, entered
into the register of
entrepreneurs
maintained by the
District Court for
Kraków-Śródmieście
in
Kraków,
XI
Commercial
Division of the
National
Court
Register under KRS
number
395561,
NIP (Polish tax
identification
number)
9452164348,
REGON
(Polish
statistical number)
122333477.
means all Silvair
products
made
available to the
Users, including the
website
www.silvair.com and
other
websites
belonging to Silvair,
applications
and
services offered by
Silvair, including in
particular the service
of informing about
the
details
of
Silvair’s
offer,
newsletter
service
and
access
to
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Użytkownik

oznacza
osobę
fizyczną działającą w
imieniu własnym lub
podmiotu, w którym
jest (niezależnie od
podstawy
prawnej)
zatrudniona,
która
korzysta z Usług.

3.

User

ZBIERANIE I PRZETWARZANIE 3.
DANYCH OSOBOWYCH
3.1. Silvair zbiera i przetwarza następujące dane 3.1.
osobowe Użytkowników w następujących
celach:
a) W
celu
udostępnienia
Użytkownikom
Usługi
informowania o ofercie Silvair,
polegającej na przesyłaniu do
zarejestrowanych
w
bazie
Użytkowników spersonalizowanych,
na podstawie informacji uzyskanych
od Użytkownika podczas rejestracji,
informacji na temat aktualnej oferty
Silvair:
imię
i
nazwisko
Użytkownika,
adres email Użytkownika,
numer
telefonu
Użytkownika,
stanowisko
zajmowane
przez
Użytkownika
w
podmiocie, w którym jest
(niezależnie od podstawy
prawnej) zatrudniony (jeśli
dotyczy),
nazwa podmiotu, w którym
Użytkownik jest zatrudniony
(niezależnie od podstawy
prawnej zatrudnienia) (jeśli
dotyczy),
przedmiot zainteresowania
ofertą (wybór z listy zawartej
w formularzu),
dodatkowe
udostępniane
Użytkownika

informacje
przez
w ramach

Silvair’s ebooks.
means a natural
person acting on its
own behalf or on
behalf of an entity in
which it is employed
(regardless of the
legal basis of such
employment) who
uses the Services.

COLLECTING AND PROCESSING
PERSONAL DATA
Silvair collects and processes the
following Users’ personal data for the
following purposes:
a) In order to make available to the
Users a Service of informing
about the details of Silvair’s offer,
consisting
in
sending
to
registered Users personalised
information about the current
offer of Silvair, based on
information acquired from the
User at registration:
The User’s name and
surname,
The User’s email address,
The User’s telephone
number,
The User’s position in an
entity in which he is
employed (regardless of
the legal basis of such
employment),
if
applicable,
Name of an entity in
which the User is
employed (regardless of
the legal basis of such
employment),
if
applicable,
User’s interest in the
offer (boxes checked on a
list made available via a
form),
additional
information
shared by the User in an
open field made available
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otwartego pola.
b) W
celu
udostępnienia
Użytkownikom usługi newslettera
polegającej na przesyłaniu za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej Użytkownikom, na
wskazany podczas rejestracji adres,
aktualnych informacji związanych z
działalnością Silvair:
adres email Użytkownika.
c) W
celu udostępnienia usługi
korzystania z ebooków znajdujących
się
na
stronie
internetowej
www.ebook.silvair.com polegającej
na możliwości zapoznania się z
treścią udostępnionych ebooków
oraz zapisaniu ebooków na sprzęcie
komputerowym Użytkownika, tak
by miał do nich dostęp w wybranym
miejscu i czasie:
imię
i
nazwisko
Użytkownika,
nazwa podmiotu, w którym
Użytkownik jest zatrudniony
(niezależnie od podstawy
prawnej zatrudnienia) (jeśli
dotyczy),

via a form.
b) In order to make available to the
Users a newsletter Service,
consisting in sending via email to
registered Users (to the email
address shared at the registration)
current information pertaining to
Silvair’s activities:
The User’s email address.
c) In order to make available to the
Users a Service of giving access
to Silvair’s ebooks shared via the
website www.ebook.silvair.com,
consisting in making ebooks
available to be viewed and/or
saved on a User’s device in order
to access them in a chosen place
and at chosen time:

The User’s name and
surname,
Name of an entity in
which the User is
employed (regardless of
the legal basis of such
employment),
if
applicable,
adres email Użytkownika.
The User’s email address.
3.2. Przetwarzanie
danych
osobowych 3.2. Processing Users’ personal data means
Użytkowników oznacza operację lub zestaw
performing an operation or a set of
operacji
wykonywanych
na
danych
operations on personal data or on sets of
osobowych
lub
zestawach
danych
personal data in an automatic or nonosobowych w sposób zautomatyzowany i
automatic manner, such as collecting,
niezautomatyzowany, taką jak zbieranie,
saving, organising, ordering, storing,
utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
adapting or modifying, downloading,
przechowywanie,
adaptowanie
lub
viewing, using, sharing by sending,
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,
making available or other type of sharing,
wykorzystywanie,
ujawnianie
poprzez
adjusting or merging, limiting, deleting or
przesłanie, rozpowszechnianie lub innego
destroying.
rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub
łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie.
3.3. Silvair
umożliwia
Użytkownikom 3.3. Silvair enables the Users to use part of its
korzystanie z części swoich Usług w sposób
Services anonymously. However, in order
anonimowy. Jednakże w celu uzyskania
to obtain access to some of the Services,
dostępu do niektórych Usług, w tym
including the ones listed in Clause 3.1, a
wskazanych w pkt 3.1 powyżej, przez
User has to register to a Service. At
Użytkownika konieczne jest dokonanie
registration the User needs to share with
przez Użytkownika stosownej rejestracji do
Silvair data set forth in Clause 3.1 in
Usługi. W tym celu konieczne jest
relation to each Service.
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udostępnienie na rzecz Silvair danych
wskazanych w pkt 3.1 powyżej w
odniesieniu
do
poszczególnych
wymienionych w nim Usług.
3.4. Silvair może przechowywać dane, o których 3.4. Silvair may store data referred to in
mowa w pkt 3.1 powyżej, na
Clause 3.1 on secured servers belonging
zabezpieczonych serwerach należących do
to third parties, as long as the Users’
innych niż Silvair podmiotów, o ile
personal data safety is ensured.
zapewnione jest bezpieczeństwo danych
osobowych Użytkowników.
3.5. Przetwarzanie
danych
osobowych 3.5. Processing of Users’ personal data
Użytkowników, określonych w pkt 3.1
(referred to in Clause 3.1) may be
powyżej, może zostać przekazane przez
transferred to a third state, however, if
Silvair do państwa trzeciego, z tym
laws being in force in the given third
zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy prawa w
state do not ensure personal data
danych państwie trzecim nie przewidują lub
protection or ensure a different standard
przewidują inne regulacje dotyczące
of personal data protection Silver
ochrony danych osobowych, Silvair
zobowiązuje się do zobowiązania podmiotu
undertakes to oblige the entity which
przetwarzającego dane osobowe w imieniu
processes personal data in the given third
Silvair w państwie trzecim do przestrzegania
state on behalf of Silvair to comply with
regulacji określonych w niniejszej Polityce
this Privacy Policy and with the laws
Prywatności oraz przepisów prawa, w
based on which this Privacy Policy has
oparciu o które Polityka Prywatności została
been created (that is: (i) the Polish Act on
stworzona tj. (i) ustawy z dnia 29 sierpnia
Personal Data Protection dated 29
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.:
Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz (ii)
August 1997 – Journal of Laws from
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
2014, item 1182, as amended; (ii)
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
Regulation (EU) 2016/679 of the
2016 roku w sprawie ochrony osób
European Parliament and of the Council
fizycznych w związku z przetwarzaniem
of 27 April 2016 on the protection of
danych osobowych i w sprawie swobodnego
natural persons with regard to the
przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
processing of personal data and on the
free movement of such data, and
repealing Directive 95/46/EC).
3.6. Silvair
może
ujawniać
anonimowe 3.6. Silvair may share anonymous joint sets of
zestawienia zbiorcze oraz zestawienia
data and/or sets of statistical data
statystyczne
dotyczące
np.
liczby
regarding, for instance, the number of
Użytkowników korzystających z Usług.
Users using the Services. This type of
Dane te jednak nie pozwalają na
data does not allow to identify particular
identyfikację
poszczególnych
Users and does not constitute their
Użytkowników i nie stanowią ich danych
personal data.
osobowych.
3.7. Silvair jest zobowiązany do prowadzenia 3.7. Silvair is obliged to keep a register
rejestru czynności przetwarzania danych
comprising all Users’ personal data
osobowych Użytkowników oraz osób
processing activities and a list of
zobowiązanych do przetwarzania tych
individuals obliged to process this data
danych w imieniu Silvair.
on behalf of Silvair.
3.8. W przypadku naruszenia ochrony danych 3.8. In case of an infringement of the
6

osobowych, Silvair bez zbędnej zwłoki, a w
miarę możliwości nie później niż 72h po
stwierdzeniu naruszenia, zgłasza naruszenie
właściwemu organowi nadzorczemu. W
sytuacji, gdy naruszenie danych osobowych
Użytkownika może powodować wysokie
ryzyko naruszenia praw i wolności osoby
fizycznej, Silvair bez zbędnej zwłoki
zawiadamia Użytkownika, którego dane
dotyczą, o takim naruszeniu.
3.9. Silvair jest zobowiązany dokumentować
wszelkie naruszenia ochrony danych
osobowych
Użytkowników,
w
tym
okoliczności naruszenia, jego skutki oraz
podjęte działania zaradcze.

personal data protection Silver shall
promptly (if possible not later than
within 72 hours from discovering the
infringement)
notify
a
relevant
supervising
authority
about
the
infringement. In case when the
infringement might cause high risk of
infringement of rights and freedoms of a
natural person, Silvair shall promptly
inform the User, to whose personal data
the infringement pertains, about the
infringement.
3.9. Silvair is obliged to keep a record of all
Users’
personal
data
protection
infringements, including information of
the circumstances of each infringement,
its results and steps taken to remedy the
infringement.
3.10. The Administrator keeps a register
comprising all Users’ personal data
processing activities. The following
information shall be kept in the register:
the Administrator’s details; purposes of
data processing; a description of User
categories to which the processed data
pertains and of data categories; categories
of entities to whom the data was or will
be disclosed; when applicable –
information regarding transferring the
data to a third state or an international
organisation; if possible – planned dates
of deletion of particular categories of
data; if possible – general description of
technical and organisational means of
data protection.
4. PERSONAL DATA SECURITY

3.10. Administrator prowadzi rejestr czynności
przetwarzania danych osobowych. W
rejestrze tym zamieszcza następujące
informacje: dane Administratora; cele
przetwarzania danych; opis kategorii
Użytkowników, których dane dotyczą oraz
kategorii danych osobowych; kategorie
odbiorców, którym dane osobowe zostały
lub zostaną ujawnione; gdy ma to
zastosowanie,
przekazania
danych
osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej; jeżeli jest to
możliwe, planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych; jeżeli jest
to możliwe, ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków bezpieczeństwa
ochrony danych osobowych.
4. ZABEZPIECZENIE
DANYCH
OSOBOWYCH
4.1. W
celu
niedopuszczenia
do 4.1. In order to prevent unauthorised or
nieupoważnionego
lub
bezprawnego
illegal access to Users’ personal data, its
dostępu
do
danych
osobowych
accidental loss, corruption or deletion,
Użytkowników, ich przypadkowej utraty,
Silvair uses appropriate technological
uszkodzenia lub zniszczenia, Silvair korzysta
solutions and means of security. Data
z
odpowiednich
rozwiązań
protection is ensured by the use of
technologicznych
i
środków
SSL/TLS
(Secure
Socket
bezpieczeństwa. Do ochrony danych
Layer/Transport
Layer
Socket)
stosowana jest technologia SSL/TLS
technology used for Internet data
(Secure Socket Layer/Transport Layer
transmission protection and firewalls.
Socket) przeznaczona do ochrony transmisji
danych przez Internet oraz zapory sieciowe
(tzw. firewalls).
4.2. Dostęp
do
danych
osobowych 4.2. Only the Administrator and persons

7

Użytkowników mają Administrator i osoby
authorised by the Administrator, who
upoważnione przez Administratora, które
undertook to keep the Users’ personal
zobowiązały się do zachowania poufności
data in confidentiality, have access to the
tych danych.
Users’ personal data.
4.3. Silvair
prowadzi
ewidencję
osób 4.3. Silvair keeps a record of persons
upoważnionych do przetwarzania danych
authorised to process the Users’ personal
osobowych Użytkowników.
data.
4.4. Dane osobowe przekazane Silvair są 4.4. Any personal data shared with Silver is
przechowywane przez okres wymagany do
stored for a period required for the
celów, w jakich zostały one zebrane lub
purposes for which it has been collected
wynikający z przepisów prawa.
or for a period set forth by the applicable
law.
5. PRAWA
UŻYTKOWNIKÓW 5. USERS’ RIGHTS PERTAINING
DOTYCZĄCE
DANYCH
TO THE PERSONAL DATA
OSOBOWYCH
5.1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania 5.1. A User is entitled to request the
od Administratora dostępu do danych
Administrator to give him access to the
osobowych dotyczących Użytkownika,
User’s personal data, to correct, delete or
sprostowania tych danych, ich usunięcia lub
limit processing of the personal data, to
ograniczenia przetwarzania, prawo do
object against processing his personal
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
data and to move his personal data. In
oraz prawo do przenoszenia danych.
each case when a User wishes to use any
Każdorazowo
w
przypadku
woli
of the above rights, he can file a request
skorzystania z któregokolwiek z ww. praw
to the Administrator via email to the
Użytkownik może kierować żądanie do
following address: support@silvair.com.
Administratora za pośrednictwem poczty
elektronicznej
na
adres
poczty
elektronicznej support@silvair.com.
5.2. Administrator jest zobowiązany do podjęcia 5.2. The Administrator is obliged to take
działań mających na celu ułatwienie
actions facilitating exercising the right to
Użytkownikowi wykonywanie jego prawa
access his personal data by the User. The
dostępu
do
danych
osobowych.
Administrator is freed from that
Administrator jest zwolniony z tego
obligation only in a situation where it
obowiązku jedynie w sytuacji, w której nie
cannot identify the User who requests to
jest w stanie zidentyfikować osoby, której
be granted access to the personal data.
dane dotyczą.
5.3. Administrator jest zobowiązany, w terminie 5.3. The Administrator is obliged, within a
miesiąca od dnia otrzymania żądania,
month from receipt of a relevant request,
udzielić Użytkownikowi, którego dane
to share with the User, to whom the
dotyczą, informacji o działaniach podjętych
personal data pertains, all information
w związku z żądaniem Użytkownika
regarding actions taken in relation to his
dotyczącym jego prawa dostępu do danych
request regarding his right to be given
osobowych, prawa sprostowania i usunięcia
access to his personal data, to correct
danych osobowych, prawa do ograniczenia
and/or delete his personal data, the right
przetwarzania, prawa do przenoszenia
to limit processing of his personal data,
danych, prawa sprzeciwu oraz prawa do
the right to move his personal data, the
niepodleganiu
zautomatyzowanemu
right to object and the right not to be
podejmowaniu decyzji (profilowaniu). Z
subject to a decision based solely on
uwagi na skomplikowany charakter żądania
automated processing (profiling). Taking
lub liczbę żądań, termin, o którym mowa w
into account the level of complexity of a
zdaniu
poprzednim,
może
zostać
given request or the number of requests,
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przedłużony o dodatkowe dwa miesiące. W
przypadku
przedłużenia
terminu,
Administrator jest zobowiązany, w terminie
miesiąca
od
otrzymania
żądania,
poinformować Użytkownika, którego dane
dotyczą o takim przedłużeniu wraz z
podaniem jego przyczyn.
6. PLIKI COOKIES
6.1. Korzystanie z Usług Silvair może wiązać się
z koniecznością korzystania z Cookies
instalowanych na urządzeniu Użytkownika.
6.2. Cookies
umożliwiają
precyzyjnie
rozpoznawać
indywidualne
potrzeby
Użytkownika i dzięki temu oferować mu
Usługi lepsze i bardziej dostosowane do
jego wymagań.
6.3. Cookies wykorzystywane są także do celów:

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

7.
7.1.

7.2.

the above period may be extended by
additional two months. In case of such
extension, the Administrator is obliged,
within one month from receipt of a given
request, to inform the interested User
about such an extension, along with an
outline of its causes.
6. COOKIES
6.1. Using Silvair’s Services may relate to the
necessity to use Cookies installed on the
User’s device.
6.2. Cookies allow Silver to precisely identify
individual needs of a given User and,
consequently, offer him better and more
personalised Services.

6.3. Cookies are also used for the following
purposes:
a) statystycznych,
a) statistical,
b) marketingowych lub promocyjnych.
b) marketing or promotional.
Cookies mogą być wykorzystywane także 6.4. Cookies may be used also by entities
przez podmioty powiązane z Silvair, w tym
affiliated by Silvair, in particular by
w szczególności przez Silvair, Inc., spółkę
Silvair, Inc., a Delaware state company.
stanu Delaware.
Użytkownik może nie wyrazić zgody lub w 6.5. A User may refuse to grant his consent
każdym czasie zrezygnować z umieszczania
for installing Cookies on his device or
Cookies na jego urządzeniu końcowym. W
resign from installing Cookies on his
tym celu należy skorzystać z opcji
device. In order to achieve that effect a
wyłączenia pobierania i przechowywania
User needs to disable the setting enabling
Cookies w przeglądarce internetowej.
downloading and storing Cookies in the
User’s Internet browser.
Wyłączenie Cookies może doprowadzić do 6.6. Disabling Cookies may lead to difficulty
utrudnienia a nawet utraty możliwości
or inability to use certain Services.
korzystania z niektórych Usług.
Silvair korzysta również z Google Analytics. 6.7. Silvair uses Google Analytics. More
Więcej informacji na temat polityki
information on Google Analytics’ privacy
policy can be found under the following
prywatności Google Analytics można
link:
znaleźć
na www.google.com/analytics/learn/privac
www.google.com/analytics/learn/privac
y.html.
y.html.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7. FINAL PROVISIONS
Silvair zastrzega sobie prawo do zmiany 7.1. Silvair reserves the right to change the
Polityki Prywatności, o czym Użytkownicy
Privacy Policy, of which the Users will be
zostaną poinformowani poprzez informację
informed by way of an information
zamieszczoną na stronie internetowej
shared on the website www.silvair.com at
www.silvair.com w terminie co najmniej 3
least 3 days before the change enters into
dni przed wejściem zmiany w życie.
force.
Silvair nie ponosi odpowiedzialności za linki 7.2. Silvair is not liable for any links that may
umieszczone na stronach internetowych
be found on Silvair’s websites, which lead
należących do Silvair, które kierują i
and/or allow Users to directly enter any
umożliwiają Użytkownikom bezpośrednie
third party websites, nor for any potential
9

przejście
do
stron
internetowych
personal data protection infringements
znajdujących
się
poza
stronami
that could occur in connection with
internetowymi należącymi do Silvair, ani za
browsing such websites. Because of that
jakiekolwiek
potencjalne
naruszenia
a User shall acknowledge any privacy
ochrony danych osobowych, które mogą
provisions which may be found on such
wystąpić w czasie korzystania z takich stron
third party websites.
internetowych. W związku z powyższym,
Użytkownik powinien zapoznać się z treścią
zapisów
dotyczących
prywatności
umieszczonych na stronach internetowych,
do których prowadzą odwołania.
7.3. Usługi Silvair nie są kierowane do osób, 7.3. Silvair Services are not addressed to
które nie ukończyły 13 roku życia. W
minors who are not at least 13 years old.
przypadku, gdy dojdzie do pozyskania
In case of acquisition of personal data of
danych osobowych, bez zgody rodzica lub
such a person without his parent’s or
opiekuna prawnego, od osoby nie
legal
guardian’s
consent,
Silvair
spełniającej kryteria wieku określonego w
undertakes to delete any such data
zdaniu poprzednim, Silvair zobowiązuje się
promptly after receiving information
usunąć takie dane niezwłocznie po
about such situation.
otrzymaniu informacji o pozyskaniu bez
zgody rodzica lub opiekuna prawnego
danych osobowych osoby poniżej 13 roku
życia.
7.4. Pytania i wątpliwości dotyczące Polityki 7.5. Any questions or doubts regarding the
Prywatności Użytkownicy mogą kierować
Privacy Policy can be address by the
do Administratora za pośrednictwem poczty
Users to the Administrator via email to
elektronicznej
na
adres
poczty
the
following
address:
elektronicznej support@silvair.com.
support@silvair.com.
7.6. Polityka Prywatności wchodzi w życie z 7.7. This Privacy Policy enters ito force on 18
dniem 18 lipca 2017.
July 2017.
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