Polityka prywatności stron internetowych Telematics Technologies
sp. z o.o.
Pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych należących do Telematics Technologies sp. z
o.o., zbieramy dane dotyczące użytkownika. Dane te mogą być zbierane w logach
systemowych stron internetowych, poprzez tzw. pliki cookies lub inne technologie (np.
piksele, kody SDK). Pliki cookies (ciasteczka) są to w pełni bezpieczne, niewielkie informacje
tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie
osoby odwiedzającej stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też
na karcie pamięci smartfona).
Dzięki nim wiemy, które podstrony odwiedziłeś w czasie wizyty na naszej stronie, a także
kiedy odwiedzasz naszą stronę ponownie lub inną stronę której właścicielem jest firma
Telematics Technologies.
Dzięki stosowaniu plików cookies możemy m.in.:
a. dostosować funkcjonowanie stron internetowych do Twoich potrzeb,
b. zapamiętywać Twoje ustawienia z sesji na sesję,
c. zwiększyć szybkość działania i bezpieczeństwo stron internetowych,
d. spersonalizować strony zgodnie z Twoimi potrzebami i umożliwić szybsze znajdowanie
potrzebnych informacji,
e. stale udoskonalać strony internetowe z myślą o użytkownikach,
f. zwiększać efektywność działań marketingowych,
g. wyświetlać informacje dostosowane do Twojej lokalizacji.

Z jakich typów plików cookies korzystamy?

Na stronach Telematics Technologies sp. z o.o. korzystamy z różnych typów plików cookies.
• Techniczne pliki cookie - te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić korzystanie z
podstawowych funkcji witryny.
• Funkcjonalne pliki cookie - te pliki cookie umożliwiają nam analizę korzystania z
witryny przez użytkownika w celu oceny i poprawy jej wydajności. Mogą one być
również wykorzystywane do zapewnienia lepszej obsługi klienta na naszych
stronach.
• Reklamowe pliki cookie - te pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam,
które są bardziej dopasowane do użytkownika. Możemy dzielić się tymi informacjami
z reklamodawcami lub wykorzystywać je w celu lepszego zrozumienia
zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookie mogą być na przykład
wykorzystywane do udostępniania danych reklamodawcom tak, aby reklamy, które
widzi użytkownik, były do niego bardziej dopasowane, aby mógł on udostępniać
niektóre strony na portalach społecznościowych lub zamieszczać komentarze na
naszych stronach.
Dane pochodzące z plików cookies będziemy przetwarzać do momentu wyrażenia
Twojego sprzeciwu.

Jakie firmy trzecie korzystają z plików cookies na stronach Telematics Technologies?

Na stronach Telematics Technologies korzystamy z różnych narzędzi zaufanych firm
trzecich, które także wykorzystują pliki cookies i inne technologie na naszych stronach,
pozwalając nam m.in. analizować ruch internetowy czy prowadzić działania reklamowe na
podstawie Twojej aktywności na naszych stronach internetowych. Poniżej znajdziesz listę
podmiotów korzystających z plików cookie na naszych wybranych stronach internetowych.
Tam, gdzie to możliwe, możesz zdecydować czy zezwolić na niektóre pliki cookie na tej
stronie.

Nazwa firmy

Więcej informacji

Call Page

https://www.callpage.pl/polityka-prywatnosci-

2018
Disqs

https://blog.disqus.com/update-on-privacy-andgdpr-compliance

Facebook

https://www.facebook.com/about/privacy

Google

https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl

Hotjar

https://www.hotjar.com/legal

Linkedin

https://www.linkedin.com/legal/privacypolicy?_l=pl_PL

Sales Manago

https://www.salesmanago.pl/

Tapatalk

https://www.tapatalk.com/privacy_policy

Twitter

https://twitter.com/en/privacy#update

Wtyczki społecznościowe

Na stronach internetowych Telematics Technologies sp. z o.o. dysponujemy także
zintegrowanymi wtyczkami mediów społecznościowych. Oznacza to, że jeśli klikniesz jeden
z takich przycisków (jak np. „Lubię to” na Facebooku) pewne informacje zostaną
udostępnione dostawcom tych kanałów społecznościowych. Jeśli w tym samym czasie
jesteś zalogowany na dane konto społecznościowe, dostawca usług społecznościowych
może połączyć te informacje z Twoim kontem na kanale społecznościowym i upublicznić
Twoje działania na Twoim profilu w taki sposób, że będą one udostępnione innym
użytkownikom w Twojej sieci.

Jak zarządzać preferencjami plików cookie?

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz tego, jak nimi zarządzać lub jak je
usuwać, wystarczy odwiedzić stronę allaboutcookies.org oraz sekcję pomocy w swojej
przeglądarce. W ustawieniach przeglądarek takich jak Internet Explorer, Safari, Firefox,

Opera lub Chrome możesz wybrać, które pliki cookies akceptujesz, a których nie. Miejsce,
gdzie dostępne są te ustawienia, jest zależne od rodzaju przeglądarki, z której korzystasz.
Skorzystaj z funkcji pomocy w swojej przeglądarce, aby znaleźć potrzebne ustawienia.
Jeśli zdecydujesz się nie akceptować wybranych ciasteczek technicznych i/lub
funkcjonalnych, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji naszych stron
internetowych.
Aby zrezygnować z udziału behawioralnego targetowania reklam, należy zmienić swe
preferencje w ustawieniach wybranej sieci reklamowej (np. Facebook). Możesz także
odwiedzić stronę www.youronlinechoices.com lub www.youradchoices.com, aby
dowiedzieć się, jak zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych treści reklamowych.
W ustawieniach Twojego urządzenia mobilnego możesz znaleźć opcję ograniczenia
udostępniania informacji na potrzeby retargetowania. Warto jednak pamiętać, że rezygnacja
nie jest równoznaczna z faktem, że nie będziesz w dalszym ciągu otrzymywać treści
reklamowych online lub nie będziesz przedmiotem analiz marketingowych. Oznacza to
jednak, że sieć reklamowa, z której się wycofałeś, nie będzie już przesyłać Ci reklam
dostosowanych do preferencji przeglądarki i schematów działań dotyczących przeglądania.
Aby zarządzać gromadzeniem danych na cele analityczne za pomocą narzędzi Google
Analytics z wybranych przeglądarek, odwiedź stronę: Google Analytics Opt-out Browser
Add-on (wyłącznie na komputery).
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wykorzystania przez nas plików cookies
prosimy o przesłanie wiadomości korzystając z formularza dostępnego na stronie
www.telematicstechnologies.com/rodo

Dane osobowe

Jeśli na jednej z naszych stron wypełniłeś formularz kontaktowy możliwe jest, że
połączyliśmy Twoje dane osobowe podane w formularzu (np. adres email) z
identyfikatorem jaki otrzymałeś w ciasteczku. Takie działanie ma również miejsce w
przypadku zapisu na nasz newsletter i wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji
handlowych. Pozwala nam to obsługiwać Twoje wiadomości przesłane w formularzu oraz
dostarczać Ci reklamy na podstawie Twoich indywidualnych zachowań na naszych stronach
internetowych, dzięki czemu treści reklamowe są lepiej dopasowane do Ciebie.

Administratorem danych przesyłanych w formularzach na stronach internetowych
Telematics Technologies sp. z o.o. oraz przy zapisie na newsletter jest firma Telematics
Technologies sp. z o.o. (chyba że informacja znajdująca się przy formularzu wskazuje
inaczej).

Twoje prawa

Posiadasz prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody masz
prawo do jej cofnięcia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto masz prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna

Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO* przede wszystkim w
celu obsługi wypełnionych przez Ciebie formularzy.
Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych będziemy je przetwarzać na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a więc prawnie uzasadnionego interesu administratora
danych osobowych jakim jest prowadzenie działań marketingowych.
Na stronie www.telematicstechnologies.com/rodo znajdziesz informacje na temat sposobu
skorzystania ze swoich praw, nasze dane kontaktowe oraz kontakt do Inspektora Ochrony
Danych Osobowych.
*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

