POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Niniejsza Polityka dotycząca plików cookies odnosi się do strony internetowej
www.salomon.net.pl (dalej: Strony) administrowanej przez
Poprzez używanie Strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z niniejszą
Polityką plików cookies (dalej: Polityka). Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez Stronę
plików cookies w opisany w Polityce sposób, powinieneś zmienić ustawienia swojej
przeglądarki lub zrezygnować z użytkowania Strony.
Czym są pliki cookies?
Pliki cookies to pliki lub części informacji, które mogą być przechowywane na twoim
komputerze (lub innym odblokowanym urządzeniu, takim jak tablet lub smartphone), podczas
gdy odwiedzasz Stronę. Owo tzw. ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z
której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz wartość, którą
jest przeważnie przypadkowo wygenerowany unikalny numer.
Do czego używamy plików cookies?
Korzystanie z plików cookies jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Strony. Pliki
wykorzystujemy do celów dostosowania treści serwisu do potrzeb użytkowników, m.in. do
regionu, z którego łączy się dany internauta, do celów statystycznych i monitorowania
aktywności odwiedzin naszych użytkowników, jak również do badania prawidłowego
funkcjonowania wszystkich funkcji użytych na Stronie w celu ich ciągłego ulepszania. Pliki
cookies mogą również być używane do ułatwienia interakcji użytkownika ze Stroną, np. do
utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu, dzięki której użytkownik nie musi na każdej
podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. Pliki te możemy wreszcie
wykorzystywać do określania profilu użytkownika w celu wyświetlania dopasowanych
materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
Nie możemy Cię personalnie zidentyfikować na podstawie informacji przechowywanych w
plikach cookies.
Jakiego rodzaju plików cookies używamy?
Na Stronie mogą być używane dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Te
pierwsze są tymczasowymi plikami cookies, które pozostają na twoim urządzeniu aż do
opuszczenia Strony. Pliki cookies stałe pozostają na twoim urządzeniu znacznie dłużej lub do
momentu, kiedy je manualnie usuniesz (to jak długo dane ciasteczko pozostanie na twoim
urządzeniu zależy od „czasu życia” tego pliku cookies oraz od ustawień twojej przeglądarki
internetowej).
Czy używamy plików cookies podmiotów trzecich?
Możemy korzystać z usług dostawców, którzy także mogą zapisywać pliki cookies w naszym
imieniu, gdy odwiedzasz Stronę. Pozwalają im one na dostarczanie usług, które zapewniają Ci
dostawcy. Gdy odwiedzasz Stronę, możesz otrzymywać pliki cookies pochodzące od
podmiotów trzecich – ich stron internetowych lub domen (np. od Google). Więcej informacji

na temat tych plików cookies znajdziesz na poszczególnych stronach internetowych
podmiotów trzecich.
Czy mogę sterować plikami cookies albo je usunąć?
W większości przeglądarek internetowych akceptacja plików cookies jest ustawiona
domyślnie. Możesz zmienić ustawienia tak, aby ciasteczka były blokowane albo aby
alarmowano Cię, że są wysyłane na Twoje urządzenia. Jest wiele sposobów na zarządzanie
plikami cookies. Prosimy, abyś odniósł się do instrukcji Twojej przeglądarki internetowej lub
wyświetlił pomoc, aby dowiedzieć się jak dostosowywać lub zmieniać ustawienia Twojej
przeglądarki.
Jeżeli zablokujesz używane przez Stronę pliki cookies, może to wpłynąć na Twoje
doświadczenia na tych serwisach. Na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych
obszarów Strony bądź nie otrzymywać, spersonalizowanych w zależności od Twojego
regionu informacji podczas ich przeglądania.
Jeżeli używasz różnych urządzeń do przeglądania Strony (np. komputera, tabletu czy
smartfona), musisz się upewnić, że każda z przeglądarek na każdym z urządzeń jest
odpowiednio dopasowana do Twoich preferencji.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Salomon Makler Ubezpieczeniowy”
Marek Salomon z siedzibą 81-198 Pierwoszyno ul. Daktylowa 4, email: biuro@salomon.net.pl, tel. 58 620 21 04
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust.1
pkt b) i f) RODO wyłącznie w celu realizacji usług w postaci świadczenie usług pośrednictwa
ubezpieczeniowego w ramach działalności brokera ubezpieczeniowego oraz w celu
dochodzenia ewentualnych roszczeń gdzie prawnie usprawiedliwionym interesem
Administratora danych jest dochodzenie i ochrona przed roszczeniami na drodze sądowej i
pozasądowej.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
4. Przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu tj. postaci świadczenie
usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w ramach działalności brokera ubezpieczeniowego.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonywanie usługi.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane Ubezpieczycielom, wyłącznie w celu
realizacji postanowień z umów ubezpieczenia oraz przedstawienia oferty.
7. Odbiorcami danych będą Ubezpieczyciele, instytucje upoważnione z mocy prawa oraz
kontrahenci Administratora danych w tym podmioty świadczące usługi księgowe.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następnego.

