
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
Polityka prywatności strony internetowej telemain.pl 
 
1. Informacje dotyczące polityki prywatności, określająca warunki przetwarzania i 
ochrony danych dla użytkowników serwisu. 
 
2. Administratorem danych strony telemain.pl, jest TeleMain Sp. Z o.o. z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Galopu 8, 02 -822, NIP: 525 22 21 855, KRS: 0000063794, 
REGON: 017383433 
 
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, którym ufamy, opracowaliśmy 
wewnętrzne procedury i zalecenia mające na celu zapobieganie przekazywaniu 
danych osobom nieuprawnionym. Kontrolujemy, czy są one przestrzegane i 
regularnie sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi standardami prawnymi, ustawą 
o świadczeniu usług w formie elektronicznej oraz wszelkimi aktami wykonawczymi i 
aktami prawa wspólnotowego. 
 
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika 
oraz w przypadkach, gdy przepisy prawa upoważniają Administratora do 
przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji 
umowy zawartej przez strony umowy. 
 
5. Serwis wykonuje funkcję zbierania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach 
w następujący sposób: 

 Z formularzy wypełnionych dobrowolnie 
 gromadzi tak zwane pliki "cookies" (pliki) [patrz 7 c)]. 

6. Witryna zbiera informacje wprowadzone dobrowolnie przez użytkownika. 
 
7. Jakie dane są gromadzone, dlaczego i po co? 
a) W celu odpowiedzi na zgłoszenia przesłane przez formularz kontaktowy, przesłane 
maile mogą zawierać informacje handlowe i oferty cenowe.   
b) Konkursy i kampanie marketingowe W przypadku wzięcia udziału w naszych 
konkursach lub kampaniach marketingowych możesz zostać poproszony o podanie 
swoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami. do warunków i warunków 
poszczególnych konkursów (kampanii). 
c) Pliki cookie i dzienniki systemowe w celu prowadzenia analiz statystyczny i 
kampanii marketingowych 
 

 Co to są pliki „cookie”? 

Pliki cookie to dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe zapisywane 
na urządzeniu końcowym (komputerze) użytkownika strony internetowej, gdy 
przeglądarka internetowa przegląda stronę. Te pliki są przechowywane na 
komputerze. W momencie późniejszego połączenia z tą samą witryną, dane pliki 
można odczytać z komputera użytkownika i wykorzystać do dostosowania strony 
internetowej do zarejestrowanych preferencji użytkownika oraz do celów 
statystycznych jego właściciela. 
 

 Do czego służy pliki cookie? 
 



Używamy plików cookie w celu zapewnienia Państwu najbardziej efektywnego i 
najwygodniejszego funkcjonowania Witryny (stąd "Strona" zapamiętuje "np. 
Ustawienia poszczególnych użytkowników, takie jak język lub rozmiar czcionki). 
Ponadto używamy tych plików w celu tworzenia anonimowych statystyk, które 
pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z Witryny. Uzyskane informacje 
pozwalają nam rozwijać i optymalizować stronę internetową. Pliki cookie 
wykorzystywane przez Witrynę są bezpieczne dla komputerów i urządzeń 
użytkowników. Co ważne, za pomocą plików cookie nie można infekować urządzeń 
wirusami i innym złośliwym oprogramowaniem. 
 

 Jakiego rodzaju plików cookie używa witryna? 
 
 
Witryna korzysta z następujących rodzajów plików cookie:  
_utma - plik nagrany na dysku komputera podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej. 
Plik zawiera unikalny identyfikator nr. za pomocą którego narzędzie analityczne może 
określić unikalnego i nowego użytkownika; 
 _utmb - cookie _utmb odpowiada za informacje o konkretnej wizycie; _utmc - plik cookie 
współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy wizyta powinna być 
monitorowana i rejestrowana; 
 _utmz - plik cookie z informacją o źródłach odwiedzin. Dzięki temu plikowi możliwe jest 
między innymi liczenie odwiedzin z przeglądarek. bd - plik cookie z identyfikatorem bieżącej 
sesji między serwerem, na którym zainstalowana jest witryna, a urządzeniem użytkownika, 
za pomocą którego komunikuje się z serwerem i witryną. 
 

 Jak zmienić ustawienia przeglądarki internetowej dotyczące plików cookie? 

Przeglądarki stron internetowych automatycznie umożliwiają przechowywanie plików 
cookie w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednak w dowolnej chwili możesz 
zmienić te ustawienia i zablokować pliki cookie. W takim przypadku korzystanie z 
Serwisu jest nadal możliwe, ale niektóre funkcje nie mogą działać poprawnie. 
Niezastosowanie się do ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na 
umieszczanie i przechowywanie plików cookie wykorzystywanych przez Witrynę w 
urządzeniu oraz wyrażenie zgody na dostęp do nich przez Witrynę. 

Poniżej przedstawiamy, jak zmienić ustawienia w najpopularniejszych przeglądarkach 
internetowych: 

Google Chrome Kliknij menu (prawy górny róg), kartę Ustawienia> Pokaż ustawienia 
zaawansowane. W sekcji Prywatność kliknij ustawienia Tekst. W sekcji Pliki cookie 
możesz zmienić następujące ustawienia plików cookie: Usuń pliki cookie; 
Automatycznie blokuj pliki cookie; Niejawnie włączaj pliki cookie; Niejawnie 
przechowuj pliki cookie i dane stron do momentu zamknięcia przeglądarki 
internetowej; Wyjątki dotyczące plików cookie pochodzących z określonych witryn 
lub domen. 

Internet Explorer 8.0 Z menu przeglądarki internetowej (w prawym górnym rogu): 
Narzędzia> Opcje internetowe> Prywatność, Przyciski witryny. Za pomocą przycisku 
przesuwania ustaw poziom i naciśnij OK, aby potwierdzić. 

Mozilla Firefox Z menu przeglądarki: Narzędzia> Opcje> Prywatność. Aktywuj pole 
Firefox: "użyje ustawień użytkownika". Ustawienie pozycji - Zaakceptuj pliki cookie 
oznacza, czy pliki cookie są akceptowane. 



Opera Z menu przeglądarki: Tool> Preferences> Advanced. Ustawienie pozycji - pliki 
cookie określają, czy pliki cookie są akceptowane. 

Safari W rozwijanym menu Safari kliknij Preferencje i ikonę Bezpieczeństwo. W tym 
miejscu można ustawić poziom bezpieczeństwa w polu "Zaakceptuj pliki cookie" 
 
8. Dane osobowe zgromadzone przez stronę internetową nie będą sprzedawane ani 
udostępniane stronom trzecim zgodnie z postanowieniami art. do ustawy o ochronie 
osobistej.  

9. Dane w formularzu mogą być monitorowane przez osobę fizyczną, która 
dostarczyła dane. Taka osoba może w każdej chwili zmodyfikować i przerwać 
przetwarzanie swoich danych.  

10. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszej polityce prywatności 
strony internetowej, na którą mogą wpływać potencjalne zmiany prawa w zakresie 
ochrony danych osobowych oraz na naszej stronie internetowej. Wszystkie zmiany 
zostaną wyświetlone w przejrzysty sposób.  

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Strony takie 
działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez 
www.telemain.pl. Takie strony internetowe mogą mieć własne zasady i warunki 
prywatności, dlatego zalecamy zapoznanie się z nimi. W przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości dotyczących wpisów w niniejszej polityce prywatności, skontaktuj się z 
nami - znajdź nasze dane w zakładce KONTAKT. 


