
Polityka prywatności 

§1 
Właściciel serwisu w domenie ocena firmy.com.pl PERSONALITIES KATARZYNA ŁASAK z siedzibą w 
Warszawie, ul. Pl. Powstańców Warszawy 2, NIP: 113-065-20-26, REGON: 141320534. przywiązuje 
szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie 
ocenafirmy.com.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do 
celów administrowania serwisem z zastrzeżeniem, o którym mowa w §2. Nie zabiegamy o 
identyfikację użytkowników stron serwisu. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są 
przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony. 

1. Gromadzenie danych 

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane 
do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz 
informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 
• publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer 
użytkownika) 
• nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa, 
• nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji, 
• czas nadejścia zapytania, 
• pierwszy wiersz żądania http, 
• kod odpowiedzi http 
• liczbę wysłanych przez serwer bajtów 
• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy 
przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik, 
• informacje o przeglądarce użytkownika. 
• informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP 
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony serwisu z zastrzeżeniem, o 
którym mowa w punkcie §2. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie 
analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie 
przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp. 

2. Wykorzystywanie danych 

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do 
administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami 
upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią serwisu. Na podstawie plików logów mogą 
być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci 
takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.  

3. Odnośniki do innych stron 

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady 
zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, 
zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko 
serwisów w domenie *ocenafirmy.com.pl . 

§2 
1. Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest rejestracja podmiotów, korzystających z 

zakupionych usług opisanych w Regulaminie Serwisu. 



2. W odniesieniu do podmiotów, które skorzystały z usługi rejestracji, odnotowywany jest adres 
poczty elektronicznej oraz Numer Identyfikacji Podatkowej, które umożliwiają założenie konta 
Użytkownika oraz kontaktu w ramach usługi obsługi klienta. Dodatkowo dla każdego Klienta 
korzystającego z usługi w systemie informatycznym, rejestrowane jest hasło dostępu. 

3. W odniesieniu do podmiotów, które skorzystały z usługi zakupu abonamentu, odnotowywane są 
także nazwa firmy, adres oraz NIP, które umożliwiają wystawienie faktury.  

4. Usługodawca respektuje prawo do prywatności i ochrony danych podanych Użytkownika w celu 
uzyskania dostępu do Serwisu i celów rozliczeniowych. 

5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do tych danych, poprawiania ich wniesienia żądania o 
zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne 
do świadczenia Usług.  

6. W przypadku przekazywania informacji do Serwisu przez Użytkownika Usługodawca dołoży 
należytej staranności, aby zagwarantować ochronę tych informacji Użytkownikowi.  

 
§3 

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie 
modyfikacje do powyższego zapisu. 
 

Polityka plików cookie 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania identyfikatora sesji użytkownika (odnosi 

się to do linków w serwisie), a także do analizy statystyki odwiedzin (Google Analytics). Możesz 

zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. 

Poniżej znajdziesz instrukcję jak to zrobić. 

 

Jak wyłączyć pliki cookie? 

 

Wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej 

przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub 

telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie.Drogi użytkowniku Internetu, 

Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne 

ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty. 

 

Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co 

konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka. 

Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w 

celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam 

księgarni. 

 

Na szczęście, jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej 

chwili je wyłączyć albo dla konkretnej  

witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki. 

 

W przeglądarce Mozilla Firefox 

 

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność". 

Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia 

pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn. 

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer 



W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". 

Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" 

zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych. 

 

W przeglądarce Google Chrome 

 

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz 

"Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, 

znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności 

przeglądarki. 

 

W przeglądarce Opera 

 

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej 

"Wyczyść historię przeglądania...". 

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj 

ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn. 

 

W przeglądarce Apple Safari 

 

W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje 

dotyczące plików cookie. 

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych 

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania 

się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia 

mobilnego. 

 


