
  

  

Polityka prywatności 
 

Zakres stosowania 

Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie użytkowników 

niniejszej strony internetowej o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia i 

wykorzystywania danych osobowych przez operatora strony internetowej SF 

Filter Group zgodnie z ustawą federalną o ochronie danych osobowych i ustawą 

o telemediach. 

Niemcy      Szwajcaria 

SF-Filter GmbH     SF-Filter AG 

Spittelbronner Weg 93/2    Kasernenstrasse 6 

D-78056 Villingen-Schwenningen  CH-8184 Bachenbülach 

+49 7720 80 91 0     +41 44 864 10 60 

info.de@sf-filter.com    info.ch@sf-filter.com 

Austria      Francja 

SF-Filterdienst GmbH    SF Filtres SAS 

Wiesenstrasse 37     Z.A. La Chenaie, 703 

A-6837 Weiler     Rue Claude Bernard 

+43 5523 51516 0     F-62320 Rouvroy 

info@filterdienst.at     +33 361 57 01 50 

       info@sf-filtres.fr 

Polska       

SF Filter Sp. z o. o.      

ul. Towarowa 10      

PL-59-300 Lubin      

+48 76 746 73 00      

info@sf-filter.pl      

Operator strony bardzo poważnie traktuje Państwa ochronę danych osobowych i traktuje je w 

sposób poufny i zgodny z przepisami prawa. Należy pamiętać, że transmisja danych w 

Internecie może zawsze podlegać lukom bezpieczeństwa. Pełna ochrona przed dostępem 

osób trzecich nie jest możliwa do zrealizowania.  

Dane dostępowe 

Operator strony internetowej lub dostawca strony zbiera dane o dostępie do strony i zapisuje 

je jako "pliki dziennika serwera". W ten sposób rejestrowane są następujące dane: 
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 Odwiedzana strona internetowa 

 Czas w czasie dostępu 

 Ilość danych przesyłanych w bajtach 

 Źródło/odesłanie, z którego uzyskałeś dostęp do strony 

 Używana wyszukiwarka 

 System operacyjny w użyciu 

 Używany adres IP 

 Dane identyfikacyjne (nazwisko, adres e-mail, adres) 

Zebrane dane są wykorzystywane do analizy statystycznej, ulepszania stron internetowych, 

celów marketingu bezpośredniego i zarządzania relacjami z klientami, w celu zwiększenia 

naszej wiedzy o klientach i potencjalnych klientach oraz oferowania Państwu naszych 

produktów i usług. Operator strony zastrzega sobie jednak prawo do późniejszego 

sprawdzenia plików logów serwera, jeśli istnieją konkretne przesłanki wskazujące na 

nielegalne użytkowanie. 

Poprzez marketing bezpośredni (np. newslettery, e-maile, broszury, czasopisma itp.) 

chcielibyśmy poinformować Państwa o naszych działaniach, produktach, przepisach 

kulinarnych, ofertach, konkursach itp. oraz przesłać Państwu inne przydatne informacje. 

Postępowanie z danymi osobowymi 

W wyżej wymienionych celach, Państwa dane osobowe mogą być ujawnione osobom trzecim i 

ewentualnie przez nie przetwarzane, np: 

 Dostawcy usług informatycznych, agencje marketingowe, dostawcy usług 

wspólnych itp. 

Pracownicy, kierownicy i/lub przedstawiciele wyżej wymienionych usługodawców lub instytucji 

oraz zatrudnieni przez nich wyspecjalizowani usługodawcy muszą przestrzegać poufności tych 

informacji i mogą je wykorzystywać wyłącznie zgodnie z instrukcjami firmy. 

Dane osobowe to wszystkie informacje, które służą do określenia Twojej osoby i które można 

prześledzić od Ciebie - na przykład Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. 

Cookies 

Ta strona korzysta z plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w 

urządzeniu końcowym. Twoja przeglądarka ma dostęp do tych plików. Stosowanie plików 

cookie zwiększa przyjazność i bezpieczeństwo tej strony internetowej. 
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Zwykłe przeglądarki internetowe oferują opcję ustawienia uniemożliwiającą zapisywanie 

plików cookie. Uwaga: Nie ma gwarancji, że będziesz miał dostęp do wszystkich funkcji tej 

strony bez ograniczeń, jeśli wprowadzisz odpowiednie ustawienia. 

Postępowanie z uwagami i komentarzami 

Jeśli zostawisz swój wkład lub komentarz na tej stronie, Twój adres IP zostanie zapisany. Służy 

to bezpieczeństwu operatora strony internetowej: Jeśli Twój tekst narusza prawo, chce on 

mieć możliwość śledzenia Twojej tożsamości. 

Google Analytics 

Ta strona korzysta z usługi "Google Analytics", która jest świadczona przez Google Inc. (1600 

Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) w celu analizy korzystania z witryny 

przez użytkowników. Serwis korzysta z "cookies" - plików tekstowych, które są zapisywane na 

urządzeniu końcowym użytkownika. Informacje zbierane przez pliki cookie są zazwyczaj 

wysyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. 

Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania plików cookie na swoim urządzeniu 

poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce. Nie można zagwarantować, że 

użytkownik będzie mógł bez ograniczeń korzystać ze wszystkich funkcji tej strony 

internetowej, jeśli jego przeglądarka nie zezwala na pliki cookie. 

Ponadto, można użyć wtyczki do przeglądarki, aby zapobiec wysyłaniu do Google Inc. i 

wykorzystywaniu przez Google Inc. informacji zebranych przez pliki cookie (w tym adresu IP). 

Poniższy link przeniesie Cię do odpowiedniego pluginu: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

 

Tutaj znajdą Państwo dalsze informacje na temat wykorzystania danych przez Google Inc: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 

Prawa użytkownika: Informacje, korekta i usunięcie 

Na żądanie, użytkownik otrzyma bezpłatnie informacje o tym, jakie dane osobowe na jego 

temat zostały zapisane. O ile Państwa prośba nie stoi w sprzeczności z prawnym obowiązkiem 

przechowywania danych (np. przechowywanie danych), mają Państwo prawo do 

skorygowania nieprawidłowych danych oraz zablokowania lub usunięcia Państwa danych 

osobowych. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

