AlphaNet sp. z o.o
41-214 Sosnowiec ul. Małobądzka 4a
tel.: 032/7636666 fax.: 032/7853332
NIP: PL 6443186165
Regon: 278266739

Nota informująca dotycząca Polityki Prywatności zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) nr.
679/2016 ("RODO")

AlphaNet Sp. z o. o. (dalej zwana "AlphaNet") chroni prywatność danych osobowych i zapewnia im
niezbędną ochronę przed każdym zdarzeniem, które może narazić je na ryzyko ich naruszenia.
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Unii Europejskiej nr. 679/2016 ("RODO"), a w szczególności z
art. 13 tego Rozporządzenia, przedstawiamy poniżej osobie, której dane dotyczą (dalej zwanej
„użytkownikiem") informacje wymagane przez prawo, a dotyczące przetwarzania danych osobowych.
ROZDZIAŁ I
Kim jesteśmy i jakie dane przetwarzamy (artykuł 13, ust.1a, artykuł 15, ust.1b RODO)
AlphaNet Sp.z o. o. w osobie jej prawnego przedstawiciela, z siedzibą w Sosnowcu, ul. Małobądzka
4a, działa jako administrator danych i można się z nim kontaktować pod adresem privacy@forpsi.pl
Przechowuje ona i/lub zbiera następujące informacje o osobie, której dane dotyczą:

Kategorie danych

Przykłady rodzaju danych

Dane osobowe

imię, nazwisko, adres zamieszkania, narodowość, prowincja i
miejscowość zamieszkania, telefon stacjonarny i/lub komórkowy, faks,
adres e-mail

Dane banku

IBAN i dane bankowe / pocztowe (z wyjątkiem numeru karty kredytowej)

Dane ruchu telematycznego

Log, adres IP pochodzenia.

AlpahNet nie wymaga, aby podmiot danych dostarczył dane tzw. "Dane szczególne", tj. zgodnie z
przepisami RODO (art. 9), dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy
polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, członkostwo w związkach zawodowych, a także dane
genetyczne, dane biometryczne opracowane w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, dane
dotyczące zdrowia danej osoby lub jej życia seksualnego lub orientacji seksualnej. W przypadku, gdy
zamówiona usługa wymaga od AlpahNet przetwarzania takich danych, osoba, której dane dotyczą,
otrzyma powiadomienie i będzie zobowiązana do udzielenia stosownej zgody.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (DPO), z którym można się skontaktować w celu
uzyskania informacji: e-mail: dpo@forpsi.pl telefon(+48) 32 441 63 46. W przypadku jakichkolwiek
informacji lub wniosków, prosimy o kontakt na adres privacy@forpsi.pl lub telefon (+48) 32 441 63 46.
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ROZDZIAŁ II
W jakim celu potrzebujemy danych, osoby, której dane dotyczą (art. 13 ust. 1 RODO)
Dane są wykorzystywane przez administratora danych do monitorowania wniosku rejestracyjnego i
umowy dotyczącej dostawy wybranej Usługi i/lub zakupionego produktu, zarządzania i realizacji żądań
kontaktowych wysłanych przez Użytkownika, świadczenia pomocy, przestrzegania obowiązków
prawnych i regulacyjnych, do których Administrator jest zobowiązany w związku z wykonywanymi
czynnościami. W żadnym wypadku AlphaNet nie odsprzedaje stronom trzecim danych osobowych ani
nie wykorzystuje ich do innych celów.
W szczególności dane osoby, której dane dotyczą, będą przetwarzane w celu:
a) rejestracji i wniosków kontaktowych i/lub materiałów informacyjnych
Przetwarzanie danych, osoby, której dane dotyczą, odbywa się w celu przeprowadzenia wstępnych
działań i wynikającego z wniosku o rejestrację, zarządzania prośbami o informacje oraz kontaktu i/lub
przesłania materiałów informacyjnych, a także w celu wypełnienia wszelkich innych powiązanych
zobowiązań.
Podstawą prawną tych czynności, jest zapewnienie usług związanych z wnioskiem o rejestrację,
informację i kontaktu oraz/lub przesyłanie materiałów informacyjnych oraz zgodność z obowiązującymi
normami prawnymi.
b) zarządzanie umowną
Przetwarzanie danych osobowych użytkownika, odbywa się w celu przeprowadzenia wstępnych
działań i związanych z zakupem Usługi i/lub Produktu, zarządzania zamówieniem, świadczeniem
Usługi i/lub wysyłka zakupionego produktu, powiązane z nim fakturowanie i zarządzanie płatnością,
rozpatrywanie reklamacji i/lub wsparcia klienta i samo dostarczanie pomocy, zapobieganie oszustwom
i wypełnianie wszelkich innych zobowiązań wynikających z umowy.
Podstawą prawną tych czynności jest zapewnienie usług związanych z zawartą umową i
przestrzeganie zobowiązań prawnych.
c) działania promocyjne w zakresie Usług/Produktów powiązanych z zakupionymi przez
użytkownika (RODO z uwzględnieniem punktu 47)
Administrator danych, nawet bez wyraźnej zgody użytkownika, może wykorzystywać dane kontaktowe
dostarczone przez osobę, której dane dotyczą, w celu bezpośredniej sprzedaży swoich
Usług/Produktów, chyba że zainteresowana strona wyraźnie sprzeciwia się temu.

d) komercyjne działania promocyjne dotyczące Usług/Produktów
Dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach promocyjnych i handlowych, do badań rynku i
badań w odniesieniu do Usług/Produktów, które Administrator oferuje jedynie, jeżeli osoby, której dane
dotyczą, upoważniła do ich przetwarzanie i nie sprzeciwiają się temu.
Takie przetwarzanie, można odbyć się w sposób zautomatyzowany, tj.
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- e-mail;
- SMS;
- kontakt telefoniczny
I może do niego dojść, jeżeli osoba, której dane dotyczą nie odwołała swojej zgody na wykorzystanie
danych.
Podstawą prawną takich czynności, jest zgoda udzielona przez użytkownika na przetwarzanie, a
która może zostać przez niego wycofana dowolnie i w jakimkolwiek momencie (patrz Rozdział III).
e) bezpieczeństwo informatyczne
Administrator, z uwzględnieniem punktu 49 RODO, traktuje również, poprzez swoich dostawców
(strony trzecie i/lub odbiorców), dane osobowe ,osoby, której dotyczą, związane z ruchem w ściśle
koniecznym i proporcjonalnym zakresie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, tj.
zdolności sieci lub systemu informacyjnego do stawiania oporu, przy danym poziomie
bezpieczeństwa, podczas nieprzewidzianych zdarzeń lub nielegalnych, lub złośliwych działań, które
zagrażają dostępności, autentyczności, integralność i poufność przechowywanych lub przesyłanych
danych osobowych.
Administrator danych niezwłocznie poinformuje użytkownika, jeżeli istnieje szczególne ryzyko
naruszenia jego danych, bez naruszenia obowiązków wynikających z przepisów art. 33 RODO, a
dotyczących zawiadomienia o naruszeniu danych osobowych.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgodność z obowiązkami prawnymi oraz uzasadniony
interes administratora danych w zakresie przetwarzania danych, w celu ochrony dóbr firmy i
bezpieczeństwa siedzib i systemów Grupy Aruba.
f)

profilowanie

Dane osobowe , osoby, której dotyczą, mogą być również przetwarzane do celów profilowania (takich
jak analiza przesyłanych danych i wybranych Usług/Produktów, propozycje handlowe i/lub komercyjne
zgodnie z wyborami wyrażanymi przez samego użytkownika) tylko w przypadku, gdy osoba, której
dane dotyczą, wyraziła wyraźną i świadomą zgodę.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda udzielona przez osobę, której dane dotyczą,
przed samym przetwarzaniem, a która to zgoda może zostać w dowolnym momencie przez nią
odwołana (patrz Rozdział III).

g) zapobieganie oszustwom (punkt 47 i art. 22 RODO)
• dane osobowe, osoby, której dotyczą, z wyłączeniem danych szczególnych (art. 9 RODO) lub
danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa (art. 10 RODO), zostaną
przetworzone w celu umożliwienia kontroli związanej z monitorowaniem i zapobieganiem nieuczciwym
płatnościom, przeprowadzanej przez systemy oprogramowania dokonujące weryfikacji w sposób
zautomatyzowany i wstępny w momencie negocjacji Usług/Produktów;
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• negatywny wynik tych kontroli, uniemożliwi przeprowadzenie transakcji; użytkownik może w każdym
przypadku wyrazić swoją opinię, uzyskać wyjaśnienie, tj. zakwestionować decyzję uzasadniającą
swoje racje we wsparciu klienta, tj. kontaktując się z privacy@forpsi.pl;
• dane osobowe gromadzone wyłącznie w celu przeciwdziałania oszustwom, w przeciwieństwie do
danych niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi, zostaną natychmiast wykasowane po
zakończeniu kontroli.

h) ochrona nieletnich
Usługi/Produkty oferowane przez administratora danych są zastrzeżone dla podmiotów, które zgodnie
z krajowym ustawodawstwem mogą wykonywać zobowiązania związane z zawieraniem umowy.
Administrator danych, w celu zapobiegania nielegalnemu dostępowi do swoich usług, wdraża środki
zapobiegawcze w celu ochrony jego uzasadnionego interesu, takie jak kontrola PESEL i/lub inne
kontrole, w razie potrzeby w odniesieniu do określonych Usług/Produktów, poprawność danych z
dokumentów tożsamości wydawanych przez właściwe organy.
Komunikacja z osobami trzecimi i kategoriami odbiorców (art. 13 ust. 1 RODO)
Dane osobowe będą przekazywane głównie stronom trzecim i/lub odbiorcom, których działalność jest
niezbędna do wykonywania czynności związanych z zawartą umową i do spełnienia określonych
zobowiązań prawnych, takich jak:
Kategorie odbiorców

Cele

Firmy z Grupy Aruba S.p.A. (“Grupa Aruba”)

Obowiązki administracyjne, księgowe i dotyczące umów,

Osoby trzecie dostawcy zewnętrzni i firmy Grupy Aruba*

Świadczenie usług (wsparcie, utrzymanie, dostarczanie /
wysyłka produktów, świadczenie dodatkowych usług,
dostawcy usług sieciowych i usług łączności
elektronicznej) związanych z zamówioną usługą

Instytucje związane z płatnościami, banki, poczta

Zarządzanie wpłatami, płatności, zwroty przewidziane w
umowie

Zewnętrzni profesjonaliści / konsultanci i firmy
konsultingowe

Spełnienie obowiązków prawnych, korzystanie z praw,
ochrona praw wynikających z umowy, odzyskanie
należności

Administracja finansowa, organy publiczne, organy
sądowe, organy nadzoru i kontroli

Zgodność z obowiązkami prawnymi, ochrona praw;
wykazy i rejestry prowadzone przez organy publiczne lub
podobne organy na podstawie konkretnych przepisów, w
odniesieniu do zawartej umowy

Formalnie oddelegowane podmioty lub inne posiadające
odpowiedni tytuł prawny

Przedstawiciele prawni, kuratorzy, opiekunowie itp
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* Administrator nakłada na własnych dostawców i podmioty przetwarzające dane, obowiązek
przestrzegania zasad bezpieczeństwa, adekwatnych do tych, stosowanych w stosunku do osoby,
której dane dotyczą ograniczając zakres działania podmiotu przetwarzającego do czynności
związanych z zamówioną usługą.
Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do krajów, w których nie stosuje się RODO
(krajów spoza UE), chyba że istnieją konkretne, przeciwne wskazania, o czym użytkownik zostanie z
wyprzedzeniem poinformowany, a w razie potrzeby poproszony o zgodę.
Podstawą prawną tych czynności, stanowi wypełnienie usług związanych z zawartą umową,
przestrzeganiem zobowiązań prawnych oraz uzasadnionym interesem AlphaNet, by przeprowadzić
niezbędne do tych celów działania.
ROZDZIAŁ III

Co się stanie, jeśli osoba, której dane dotyczą, nie dostarczy danych wskazanych jako
niezbędne do wykonania żądanej usługi? (Artykuł 13, ust. 2e RODO)
Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do monitorowania żądanych usług, a
także świadczenia Usługi i/lub dostawy żądanego Produktu. Jeżeli użytkownik nie dostarczy danych
osobowych, wyraźnie określonych jako niezbędne w formularzu zamówienia lub formularzu rejestracji,
Administrator nie będzie mógł podjąć czynności związanych z wymogami użytkownika i/lub umowy
oraz Usług/Produktów z nim powiązanych lub zobowiązań, które od nich zależą.

Co się stanie, jeśli osoba, której dane dotyczą, nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celach komercyjnych, działań promocyjnych dotyczących Usług/Produktów?

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych do takich
celów, wspomniane przetwarzanie nie będzie miało miejsca w tych celach, bez wpływu na
świadczenie żądanych usług ani na te, dla których już wyraził zgodę, jeśli była wymagana.
W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę, a następnie wycofa ją lub będzie
sprzeciwiać się ich przetwarzaniu w celach promocyjnych, jego dane nie będą już przetwarzane w
związku z taką działalnością, a to nie będzie miało konsekwencji ani szkód dla użytkownika, ani dla
żądanej z jego usług.
Jak przetwarzamy dane osoby, której dane dotyczą (art. 32 RODO)
Administrator dysponuje odpowiednimi środkami bezpieczeństwa w celu ochrony poufności,
integralności i dostępności danych osobowych osobom trzecim, i wymaga od dostawców i stosowania
podobnych środków bezpieczeństwa.
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Gdzie przetwarzamy dane osoby, której dotyczą
Dane osobowe użytkownika są przechowywane w papierowych, komputerowych i elektronicznych
archiwach znajdujących się w krajach, w których stosowany jest RODO (kraje UE).

Jak długo przechowywane są dane osoby, której dotyczą? (Artykuł 13, ust. 2a RODO)
O ile nie wyrazi on wyraźnej woli ich usunięcia, dane osobowe osoby, której dotyczą, będą
przechowywane, dopóki będą konieczne do uzasadnionych celów, dla których zostały zgromadzone.
W szczególności, będą przechowywane przez cały okres jego rejestracji i nie później niż w ciągu
dwunastu (12) miesięcy od jego nieaktywności, lub jeżeli w ciągu tego okresu, nie wystąpią powiązane
z nią usługi.
W przypadku danych dostarczonych Administratorowi w celu uruchomienia promocyjnych usług,
innych niż te, które już zostały nabyte przez użytkownika, na które początkowo wyraził zgodę, będą
one przechowywane przez okres 24 miesięcy, chyba że nastąpi cofnięcie zgody.
W przypadku danych przekazanych Administratorowi do celów profilowania, będą one
przechowywane przez 12 miesięcy, chyba że nastąpi cofnięcie zgody.
Należy dodać, że w przypadku, gdy użytkownik przekazuje do AlphaNet dane osobowe, które nie są
wymagane lub niezbędne do realizacji zamówionej usługi lub świadczenia usług ściśle z nim
związanej, AlpahNet nie powinna być uznana za Administratora tych danych i przystąpi do ich
anulowania tak szybko, jak to możliwe.
Bez względu na to, czy użytkownik zdecyduje się na ich usunięcie, dane osobowe będą w każdym
przypadku przechowywane zgodnie z warunkami określonymi w obowiązującym ustawodawstwie i/lub
przepisach krajowych, wyłącznie w celu zagwarantowania szczególnych wymagań niektórych Usług.
Ponadto dane osobowe będą w każdym przypadku przechowywane w celu wypełnienia zobowiązań
(np. Fiskalnych i księgowych), które pozostają nawet po wygaśnięciu umowy. W tym celu
Administrator danych będzie przechowywał jedynie dane niezbędne do przeprowadzenia
odpowiedniego postępowania.
Z wyjątkiem przypadków, w których prawo przetwarzania danych wynika z egzekwowania roszczeń
dotyczących umowy i/lub rejestracji, w którym to przypadku dane osobowe osoby, której dotyczą,
wyłącznie te niezbędne do takich celów, będą przetwarzane przez czas niezbędny do ich
wyegzekwowania.
Jakie są prawa osoby, której dane dotyczą? (Artykuły 15-20 RODO)
Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora danych następujące informacje:
a) potwierdzenie, czy dane osobowe są przetwarzane i w tym przypadku uzyskanie dostępu do
danych osobowych i następujących informacji:
1. cele przetwarzania;
2. kategorie danych osobowych, o których mowa;
3. odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną przekazane, w
szczególności odbiorcom z państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
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4. w miarę możliwości, okres przechowywania podanych danych osobowych lub, jeżeli nie jest to
możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;
5. istnienie prawa osoby, której dane dotyczą, do zwrócenia się do Administratora danych o
skorygowanie lub usunięcie danych osobowych lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
które go dotyczą, lub o wyrażenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
6. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego;
7. jeżeli dane nie są gromadzone od osoby, której dane dotyczą, wszystkie dostępne informacje na
temat ich pochodzenia;
8. istnienie automatycznego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, co najmniej, w takich
przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki, a także znaczenie i oczekiwane
konsekwencje takiego przetwarzania dla podmiotu danych.
9. odpowiednie gwarancje udzielone przez państwo trzecie (spoza UE) lub organizację
międzynarodową w celu ochrony przekazywanych danych
b) prawo do uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych, pod warunkiem że prawo to nie
narusza praw i wolności innych osób; W przypadku dalszych kopii wymaganych przez użytkownika,
Administrator danych może pobrać uzasadnioną opłatę w oparciu o koszty administracyjne.
c) prawo do uzyskania od Administratora danych, korekty niedokładnych danych osobowych, które go
dotyczą, bez zbędnej zwłoki
d) prawo do uzyskania od Administratora danych unieważnienia danych osobowych, które go dotyczą,
bez zbędnej zwłoki, jeżeli przyczyny przewidziane przez RODO w art. 17, w tym na przykład, w
przypadku gdy nie są one już potrzebne do celów przetwarzania lub jeśli zakłada się, że są
nielegalne, a warunki przewidziane przez prawo nadal istnieją; w innym razie, jeżeli przetwarzanie nie
jest uzasadnione innym równie uzasadnionym powodem;
e) prawo do uzyskania od Administratora danych ograniczenia przetwarzania, w przypadkach
przewidzianych w art. 18 RODO, na przykład w przypadku zakwestionowania jego dokładności, w
okresie niezbędnym do sprawdzenia przez kontrolera danych jego dokładności. Użytkownika należy
poinformować w rozsądnym terminie, również o terminie zakończenia okresu zawieszenia lub
zakończeniu stosowania ograniczenia, a zatem o samym uchyleniu;
f) prawo do uzyskania informacji od Administratora o odbiorcach, którym przekazano wnioski o korekty
lub unieważnienie lub ograniczenia przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub wiąże się z
nieproporcjonalnym wysiłkiem.
g) prawo do otrzymywania danych osobowych, które go dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym i automatycznie odczytywalnym formacie oraz prawo do przesyłania takich danych do
innego administratora danych, bez utrudnień ze strony administratora danych, który je dostarczył, w
przypadkach przewidzianych w art. 20 RODO, a także prawo do bezpośredniego przekazywania
danych osobowych z jednego Procesora do drugiego, jeżeli jest to technicznie wykonalne. W celu
uzyskania dalszych informacji, należy wysłać swoją prośbę, na adres privacy@forpsi.pl
W celu zapewnienia, że prawa, o których mowa powyżej, są wykonywane przez administratora
danych, a nie przez nieuprawnione osoby trzecie, administrator danych może zażądać tego samego w
celu dostarczenia wszelkich dodatkowych informacji niezbędnych do tego celu.
Jak i kiedy osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się przetwarzaniu danych
osobowych? (Artykuł 21 RODO)
Z powodów związanych z wyjątkową sytuacją, użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się
przetwarzaniu swoich danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione lub gdy odbywa się w celu
promowania działalności gospodarczej, wysyłając wniosek do Administratora na adres
privacy@forpsi.pl
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Osoba, której dane dotyczą ma prawo do anulowania swoich danych osobowych, jeżeli nie istnieje
uzasadniony nadrzędny powód dla administratora danych niż ten, który uzasadnia wniosek, oraz w
każdym przypadku, gdy użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu danych w celach komercyjnych.
Do kogo osoba, której dane dotyczą może złożyć skargę? (Artykuł 15 RODO)
Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych działań administracyjnych lub sądowych, użytkownik może
wnieść skargę do właściwego organu nadzoru na terytorium polskim tj. do osoby wykonującej swoje
obowiązki i wykonującą swoje uprawnienia w państwie członkowskim, w którym doszło do naruszenia
RODO.
Każda aktualizacja niniejszychej noty infromacyjnej będzie niezwłocznie przekazywana za pomocą
rozsądnych środków i będzie również przekazywana, jeżeli administrator danych przetwarza dane
podmiotu użytkownika w celach innych niż te, o których mowa w niniejszym zawiadomieniu, przed
kontynuowaniem i po otrzymaniu zgody użytkownika, jeśli to konieczne.

ROZDZIAŁ IV
W tym rozdziale użytkownik otrzyma szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych
osobowych dla każdej z wymienionych poniżej usług, ponad te informacje, które już zostały opisane w
poprzednich rozdziałach..

USŁUGA REJESTRACJI DOMEN I HOSTINGUKomunikacja
Komunikacja z osobami trzecimi i kategoriami odbiorców

z os

W ramach świadczenia usług rejestracji nazwy domeny z rozszerzeniem (TLD), które nie jest
wymienione w poniższej liście
at

.ee

.hr

.lv

.se

.be

.es

.hu

.mt

.si

.bg

.eu

.ie

.nl

.sk

.cz

.fi

.it

.pl

.uk

.de

.fr

.lt

.pt

.dk

.gr

.lu

.ro

dane osobowe, w celach ściśle związanych ze świadczeniem usługi, będą przekazywane stronom
trzecim (organom rejestrującym i powiązanym akredytowanym podmiotom) w krajach, w których nie
stosuje się RODO (krajów spoza UE), a w każdym przypadku dla którym obowiązuje zasada
adekwatności na poziomie ochrony danych przez Komisję Europejską.
Ponadto osoba, której dane dotyczą, jest informowana, że rejestracja nazwy domeny wiąże się z
wprowadzeniem danych osobowych do publicznie dostępnego rejestru ("Whois") przechowywanego
we właściwym urzędzie rejestracyjnym dla wybranego rozszerzenia, z wyjątkiem przypadków, w
których użytkownik zażądał ukrycia danych osobowych w sposób określony przez właściwy organ
rejestracji lub warunki umowy danej Usługi.
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Podstawą prawną tych czynności jest wypełnienie umowy związanej z usługą przestrzeganie
zobowiązań prawnych i przepisów oraz uzasadniony interes AlphaNet do przeprowadzenie niezbędne
do tych celów działań.
USŁUGA CLOUD
Komunikacja z osobami trzecimi i kategoriami odbiorców

W wyłącznym zakresie usługi "Cloud - Domain center", która zezwala na rejestrację nazwy domeny,
dane osobowe w celach ściśle związanych z rejestracją nazwy domeny zostaną przekazane stronom
trzecim (Organy rejestrujące i związane z nią akredytowane podmioty) z siedzibą w krajach, w których
nie stosuje się RODO (kraje spoza UE), oraz w każdym przypadku, w którym obowiązuje zasada
adekwatności na poziomie ochrony danych przez Komisję Europejską.
Ponadto osoba, której dane dotyczą, jest informowana, że rejestracja nazwy domeny wiąże się z
wprowadzeniem danych osobowych do publicznie dostępnego rejestru ("Whois") przechowywanego
we właściwym urzędzie rejestracyjnym dla wybranego rozszerzenia, z wyjątkiem przypadków, w
których użytkownik zażądała ukrycia danych osobowych w sposób określony przez właściwy organ
rejestracji lub warunki umowne dotyczące Usługi.
Podstawą prawną tych czynności jest wypełnienie umowy związanej z usługą, przestrzeganie
zobowiązań prawnych i przepisów oraz uzasadniony interes AlphaNet do przeprowadzenia
niezbędnych do tych celów działań.
ROZDZIAŁ V
COOKIES
Informacje ogólne, dezaktywacja i zarządzanie plikami cookie. Pliki cookie to dane wysyłane ze strony
internetowej i przechowywane przez przeglądarkę internetową na komputerze lub innym urządzeniu
(na przykład na tablecie lub telefonie komórkowym) użytkownika. Techniczne pliki cookie i pliki cookie
stron trzecich mogą być instalowane w naszej witrynie lub subdomenach. W każdym przypadku
użytkownik może zarządzać lub żądać ogólnej dezaktywacji lub anulowania plików cookie,
modyfikując ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Ta dezaktywacja może jednak spowolnić lub
uniemożliwić dostęp do niektórych części witryny. Ustawienia dotyczące zarządzania lub wyłączania
plików cookie mogą się różnić w zależności od używanej przeglądarki internetowej, a więc aby
uzyskać więcej informacji o tym, jak wykonać takie operacje na plikach cookie, zalecamy zapoznać się
z instrukcją urządzenia lub funkcją "Pomoc" lub "HELP" przeglądarki internetowej. Poniżej znajdują się
linki do stron, które wyjaśniają, jak zarządzać lub dezaktywować pliki cookie w najpopularniejszych
przeglądarkach internetowych:
- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies

- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
- Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
- Safari: https://support.apple.com/kb/PH19255?locale=it_IT&viewlocale=pl_PL
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Techniczne pliki cookie
Korzystanie z technicznych plików cookie, takich jak pliki cookie niezbędne do przesyłania informacji w
sieci komunikacji elektronicznej lub plików cookie, które są bezwzględnie konieczne do świadczenia
przez dostawcę usługi wymaganej przez klienta, umożliwia bezpieczne i wydajne korzystanie z naszej
witryny. Pliki cookie sesji mogą być instalowane w celu umożliwienia dostępu i dostępu do
zastrzeżonego obszaru portalu jako uwierzytelnionego użytkownika. Pliki cookie techniczne są
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej i służą do umożliwienia
użytkownikom normalnego przeglądania oraz do skorzystania z zaawansowanych usług dostępnych
na naszej stronie internetowej. Wykorzystywane ciasteczka techniczne są rozróżniane w ciasteczkach
sesji, które są przechowywane wyłącznie na czas nawigacji do momentu zamknięcia przeglądarki,
oraz trwałe pliki cookie, które są zapisywane w pamięci urządzenia użytkownika do czasu ich
wygaśnięcia lub anulowania przez użytkownika same. Nasza strona wykorzystuje następujące
techniczne pliki cookie:
• Przeglądanie techniczne lub sesyjne - pliki cookie, używane do zarządzania normalnym
przeglądaniem i uwierzytelnianiem użytkownika;
• Funkcjonalne techniczne - pliki cookie, służące do przechowywania dostosowań wybranych przez
użytkownika, takich jak na przykład język;
• Techniczne pliki cookie - analityczne, służące do poznania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z
naszej witryny internetowej, aby mogli ocenić i poprawić swoje funkcjonowanie.
Pliki cookie innych firm

Mogą być instalowane pliki cookie innych firm: pliki cookie, analizy i profilowania, Google Analytics,
Google Doubleclick, Criteo, Rocket Fuel, Youtube, Yahoo, Bing i Facebook. Te pliki cookie są
wysyłane ze stron internetowych wyżej wymienionych podmiotów zewnętrznych spoza naszej witryny.
Analityczne pliki cookie stron trzecich służą do wykrywania informacji o zachowaniu użytkowników
witryny. Ankieta odbywa się anonimowo, w celu monitorowania wydajności i poprawy użyteczności
witryny. Zewnętrzne pliki cookie służące do profilowania są używane do tworzenia profili związanych z
użytkownikami, aby proponować komunikaty reklamowe zgodnie z wyborami wyrażanymi przez
samych użytkowników. Korzystanie z tych plików cookie podlega zasadom określonym przez strony
trzecie, dlatego użytkownicy są proszeni o zapoznanie się z polityką prywatności i wskazówkami w
celu zarządzania lub wyłączania plików cookie opublikowanych na następujących stronach
internetowych:
W przypadku plików cookie Google Analytics:
- polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
- instrukcje dotyczące zarządzania plikami cookie lub ich wyłączenia:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl
W przypadku plików cookie Google Doubleclick:
- polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
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- instrukcje dotyczące zarządzania plikami cookie lub ich wyłączenia:
https://support.google.com/ads/answer/7395996
W przypadku cookie Criteo:
- polityka prywatności: https://www.criteo.com/privacy/
- Wskazania do zarządzania lub wyłączyć cookies: https://www.criteo.com/privacy/
W przypadku cookie Facebooka:
- polityka prywatności: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
- Wskazania zarządzać lub wyłączyć cookies: https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/
W przypadku plików cookie CrazyEgg:
- polityka prywatności: https://www.crazyegg.com/privacy/
- Wskazania zarządzać lub wyłączyć cookies: https://www.crazyegg.com/cookies/
Dla plików cookie Rocket Fuel:
- polityka prywatności: http://rocketfuel.com/it/privacy/
- Wskazania do zarządzania lub wyłączyć cookies: http://rocketfuel.com/it/cookie-policy/
W przypadku plików cookie w serwisie Youtube:
- polityka prywatności: https://www.youtube.com/intl/pl/yt/about/policies/#community-guidelines
- wskazania do zarządzania lub wyłączyć cookies:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl
W przypadku plików cookie Yahoo:
-polityka prywatności i wskazówki dotyczące zarządzania plikamicookie lub ich wyłączenia:
https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/euoathnoticefaq/
W przypadku plików cookie Bing:
- polityka -Privacy i kierunki w zarządzaniu lub wyłączyć cookies
https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement
Profilowanie ciasteczek
Mogą być instalowane przez Administrator za pomocą oprogramowania z tzw. web analytics,,
profilowanie plików cookie, służące do przygotowania szczegółowych raportów analitycznych w czasie
rzeczywistym na temat: osób odwiedzających witrynę, pochodzenia wyszukiwarek, używanych słów
kluczowych, języka użytkowania, najczęściej odwiedzanych stron.
Tak samo może zbierać informacje i dane, takie jak adres IP, narodowość, miasto, data / czas,
urządzenie, przeglądarka, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, źródło nawigacji, odwiedzane
strony i liczba stron, czas trwania wizyty, liczba odwiedzin.
Takie dane mogą być przekazywane do każdej ze spółek grupy Aruba, zgodnie z ograniczeniami
nałożonymi przez obowiązujące przepisy i postanowienia niniejszego zawiadomienia.
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