
Polityka Prywatności 
 
Firma Euro-Went Sp. z o.o. jest wdzięczna za Państwa zainteresowanie firmą i jej produktami. 

Zachęcamy do uważnego przeczytania niniejszej Polityki prywatności przed skorzystaniem z tej 

strony internetowej i wszelkich jej podstron wraz z formularzami kontaktowymi, formularzem 

rejestracji produktu oraz skorzystania z biuletynu informacyjnego (Newsletter) zwanych dalej witryną 

lub stroną internetową. Niniejsza Polityka prywatności określa, jakie informacje Euro-Went Sp. z o.o. 

gromadzi i jakie środki są podejmowane w celu ochrony danych osobowych użytkownika. Jeśli nie 

zgadzają się Państwo z Polityką prywatności, prosimy nie korzystać z Witryny. Niniejsza Polityka 

prywatności może się zmieniać od czasu do czasu, więc należy okresowo ją sprawdzać. 

  

Ogólne 

  

Należy pamiętać, że aby korzystać z niektórych funkcji strony internetowej, wziąć udział w 

działaniach informacyjno-marketingowych oraz uzyskać dostęp do niektórych naszych produktów lub 

usług, konieczne będzie podanie informacji identyfikujących użytkownika, między innymi takich jak 

adres e-mail, imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu w niektórych obszarach Witryny. W związku 

z tym użytkownik powinien w pełni zrozumieć i jednoznacznie wyrazić zgodę na zbieranie, 

wykorzystywanie i przekazywanie Danych Osobowych na warunkach określonych w niniejszej 

Polityce prywatności. 

  

Gromadzenie i wykorzystanie Danych osobowych oraz innych informacji dotyczących 

użytkownika 

  

Informacje przesyłane do Euro-Went Sp. z o.o. są chronione przepisami o ochronie danych. 

Przekazane i zapisane Dane Osobowe są przetwarzane przez Euro-Went Sp. z o.o.  i wykorzystywane 

w celu pomocy przy korzystaniu z naszych produktów lub usług. Jeśli przekażą nam Państwo Dane 

Osobowe w celu otrzymywania od nas informacji takich jak broszury, katalogi, informacje o 

wydarzeniach związanych z produktami, skorzystać z pomocy technicznej zgromadzimy je i będziemy 

przechowywać. Dzięki tym danym możemy udzielać Państwu wsparcia informacyjnego. 

  

Dane Osobowe będą przechowywane w możliwie jak najbezpieczniejszy sposób i w odpowiednio 

zabezpieczonym miejscu tak długo, jak Euro-Went Sp. z o.o. będzie je wykorzystywała do kontaktu z 

Państwem. Euro-Went Sp. z o.o. może Państwa poprosić o dodatkowe, nieobowiązkowe informacje w 

celu poszerzenia swojej wiedzy na temat swoich klientów i ich potrzeb oraz prowadzenia marketingu 

bezpośredniego lub wysyłania zaproszeń do udziału w konkursach. Mają Państwo pełną swobodę jeśli 

chodzi o odpowiadanie na prośby o dodatkowe informacje. Brak odpowiedzi nie spowoduje jednak 

usunięcia Państwa danych osobowych z automatu. 

  

Euro-Went Sp. z o.o. zbiera również informacje inne niż Dane Osobowe dotyczące korzystania z 

naszej Witryny za pomocą plików cookie. Informacje te są zbierane sumarycznie i są wykorzystywane 

wyłącznie do celów wewnętrznych, aby pomóc nam poprawić jakość usług online i ułatwić 

odwiedzanie Witryny. Euro-Went Sp. z o.o. może połączyć te informacje z danymi osobowymi 

użytkownika, aby określić, którzy użytkownicy mają dostęp do jakich materiałów, co pozwala nam 

ulepszyć Witrynę. Euro-Went Sp. z o.o. nie gromadzi świadomie żadnych Danych osobowych dzieci 

poniżej 18 roku życia, a Witryna nie jest dla nich przeznaczona. Doradzamy rodzicom i kuratorom, 

aby aktywnie interesowali się działaniami i zainteresowaniami dzieci w Internecie. 

  

Usunięcie Danych Osobowych 

  

W każdej chwili możecie Państwo zdecydować o usunięciu swoich danych a przypadku chęci 

usunięcia niektórych lub wszystkich swoich danych z naszego rejestru należy skontaktować się z 

Euro-Went Sp. z o.o.  pod adres e-mail: place@euro-went.pl 
  

Przekazywanie danych osobowych 

  

Euro-Went Sp. z o.o. nie będzie przekazywała danych osobowych podanych w Witrynie osobom 

trzecim, z wyjątkiem następujących sytuacji: (a) za Państwa zgodą; (b) jeśli jest to konieczne z punktu 

widzenia prawa lub w wyniku nakazu sądowego; (c) w celu ochrony praw lub własności Blue Abyss; 

(d) w celu zapewnienia osobistego bezpieczeństwa użytkownikom Witryny; (e) osobom i firmom, z 



którymi Euro-Went Sp. z o.o. zawarła umowy związane z prowadzeniem prac wewnętrznych w 

Witrynie lub w związku z naszą działalnością; lub (f) gdy mamy powody sądzić, że sytuacja taka 

regulowana jest przepisami prawa, zobowiązaniem lub umową, obejmującymi zasady uczciwego 

postępowania, oraz zapewniającymi odpowiedni poziom zabezpieczenia danych osobowych. 

  

Pliki cookie 

  

Witryna może korzystać z technologii zwanej „plikami cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe 

zawierające informacje zapisane na komputerze przez odwiedzaną stronę internetową. Służą one do 

zapewnienia dodatkowej funkcjonalności Witryny i ułatwienia nam analizy jej wykorzystania. Istnieją 

dwa rodzaje plików cookie: jeden rodzaj służy do „zapamiętywania” informacji, takich jak nazwa 

użytkownika i hasło, i jest przechowywany na komputerze, dopóki nie zdecydują się Państwo 

„wylogować” z tej usługi subskrypcji. Jeśli nie korzystają Państwo z funkcji „W przyszłości nie pytaj 

mnie o moją nazwę użytkownika i hasło”, tego typu ciasteczka nie będą przechowywane w Państwa 

komputerze. Drugi rodzaj plików to sesyjne pliki cookie. Służą one na przykład do zapamiętywania 

języka, który wybrali Państwo do przeglądania strony internetowej. Podczas Państwa wizyty na 

stronie ciasteczka te są tymczasowo przechowywane w pamięci Państwa komputera. Sesyjny plik 

cookie nie jest przechowywany przez dłuższy czas na komputerze i zwykle znika po zamknięciu 

przeglądarki. Poprzez wykorzystanie tego typu ciasteczek Euro-Went Sp. z o.o. ma nadzieję na jeszcze 

lepsze przekazywanie ważnych informacji swoim klientom. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać 

plików cookie Euro-Went Sp. z o.o., większość przeglądarek pozwala na konfigurację tak, aby 

przeglądarka odrzucała pliki cookie poprzez modyfikowanie jej ustawień. Jednakże może to 

ograniczyć funkcjonalność Witryny, a w konsekwencji jej użyteczność. 

 

Jakość 

  

Euro-Went Sp. z o.o. zobowiązuje się podjąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia dokładności i 

aktualności gromadzonych przez nas Danych osobowych oraz bezpieczeństwa ich przechowywania. 

Jeżeli zauważą Państwo, że Państwa Dane osobowe przez nas zgromadzone nie są dokładne, 

kompletne i aktualne, na Państwa pisemną prośbę podejmiemy kroki mające na celu ich uzupełnienie. 

Użytkownik ma również prawo do uzyskania informacji o tym, które Dane osobowe zostały zebrane 

przez Euro-Went Sp. z o.o.. W celu uzyskania takich informacji należy przesłać podpisany wniosek na 

adres e-mail place@euro-went.pl 
  

Bezpieczeństwo 

  

Chociaż Euro-Went Sp. z o.o. nie może zagwarantować, że nie nigdy nie dojdzie do 

nieautoryzowanego dostępu, zapewnia, iż będzie zwracała szczególną uwagę na kwestie związane z 

utrzymaniem bezpieczeństwa Państwa Danych osobowych oraz na ograniczenie niepowołanego 

dostępu poprzez wykorzystanie możliwie jak najlepszych wewnętrznych procedur. Inne strony ta 

Witryna może zawierać linki do stron internetowych, których Euro-Went Sp. z o.o.  nie jest 

właścicielem. Euro-Went Sp. z o.o. nie sprawuje kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treści lub 

politykę prywatności stron internetowych stron trzecich, do których łącza mogą znajdować się w 

witrynie. Tego typu strony internetowe mogą umieszczać własne ciasteczka w Państwa komputerze 

lub stosować inne metody gromadzenia i przetwarzania informacji osobowych. Przed skorzystaniem 

ze stron internetowych należących do osób trzecich zachęcamy do zapoznania się z ich polityką 

prywatności. 

  

Zmiany 

  

Euro-Went Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmieniania, modyfikacji, 

dodawania lub usuwania dowolnych elementów niniejszej Polityki prywatności w całości lub w części 

w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności 

wejdą w życie, gdy zostaną opublikowane w Witrynie. Dalsze korzystanie z Witryny po 

opublikowaniu wszelkich zmian w niniejszej Polityce prywatności będzie uważane za akceptację tych 

zmian. Administrator Danych Osobowych - Euro-Went Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Starogardzka 

18 telefon: 58 3051647 


