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Wstęp
IKEA Industry Poland Sp. z o.o. ("Firma" lub "My") szanuje Twoją prywatność i
zobowiązuje się ją chronić poprzez przestrzeganie niniejszej Polityki Prywatności
(”Polityka”). Niniejsza Polityka (wraz z naszymi Warunkami Korzystania i wszelkimi
innymi dokumentami, o których w nich mowa) opisuje, jakie informacje, w tym dane
osobowe, gromadzimy o Tobie i jakie informacje są przez Ciebie udostępniane na Stronie
Internetowej industry.ikea.pl (nasza "Strona Internetowa"/”Serwis”), oraz jak te
informacje mogą być przez nas wykorzystywane lub ujawniane.
Nasza Polityka nie dotyczy informacji gromadzonych na stronach internetowych osób
trzecich, które mogą być odwiedzane poprzez linki podane na naszej Stronie
Internetowej.
Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby zrozumieć naszą politykę i praktyki
dotyczące Twoich informacji, w tym danych osobowych, oraz sposobu, w jaki będziemy
się z nimi obchodzić. Korzystając z naszej Strony Internetowej, akceptujesz zasady
niniejszej Polityki. Nasza Polityka może się z czasem zmieniać. Twoje dalsze korzystanie
ze Strony będzie uważane za akceptację tych zmian. Z tego względu, prosimy Cię o
okresowe sprawdzanie Polityki Prywatności w celu zapoznania się z aktualizacjami.

Informacje, które gromadzimy na Twój temat
Gromadzimy kilka rodzajów informacji o użytkownikach naszej Strony Internetowej,
między innymi na przykład:
• informacje gromadzone podczas przeglądania naszej Strony, w tym adresy IP, pliki
cookie oraz sygnalizatory sieci web.

Informacje, które nam dostarczasz
Możemy zbierać i wykorzystywać następujące informacje, które nam przekazujesz, w tym
na przykład:
• dokumenty i kopie Twojej korespondencji (w tym adresy e-mail), jeśli się z nami
kontaktujesz.

Szczegóły korzystania, adresy IP, pliki cookie i inne technologie


Szczegóły korzystania i adresy IP. Możemy gromadzić informacje statystyczne
dotyczące sprzętu użytkowników naszej Strony, ich historii i schematu
wyszukiwania. Takie informacje są gromadzone w trakcie każdej Twojej wizyty i
ruchu na naszej Stronie Internetowej. Informacje te mogą obejmować, na
przykład: a) ruch internetowy, dane o lokalizacji, logowania i inne dane
komunikacyjne; b) informacje o zasobach, które odwiedzasz; oraz (c) informacje
o Twoim komputerze i połączeniu internetowym (np. włączając Twój adres IP,
system operacyjny i oraz typ przeglądarki), do administrowania systemem.



Pliki cookie (‘Ciasteczka’). Możemy gromadzić informacje o Twoim korzystaniu z
Internetu przy wykorzystaniu plików cookie. Plik cookie to mały plik
przechowywany na dysku twardym komputera. Korzystanie z plików cookie
pomaga nam udoskonalić naszą Stronę Internetową i zapewniać Ci lepszą i
bardziej dostosowaną do Twoich potrzeb ofertę, poprzez:



oszacowanie liczby naszych gości oraz zwyczajów korzystania,



przechowanie informacji na temat Twoich preferencji, które umożliwią nam
dostosowanie naszej Strony Internetowej do Twoich zainteresowań, oraz



rozpoznanie Cię w trakcie Twojej kolejnej wizyty na naszej Stronie.

Możesz odmówić akceptacji plików cookie, aktywując odpowiednie ustawienie w swojej
przeglądarce. Jeśli jednak wybierzesz takie ustawienie, możesz nie być w stanie uzyskać
dostępu do niektórych części naszej Strony Internetowej. Jeśli nie zmienisz ustawień
przeglądarki tak, aby nie akceptowała plików cookie, system Twój będzie akceptował pliki
cookie podczas wchodzenia na naszą Stronę Internetową.


Sygnalizatory Sieci Web. Strony Serwisu mogą zawierać elektroniczne obrazy
znane jako sygnalizatory sieci web (lub jednopikselowe ‘gify’). Sygnalizatory
sieciowe umożliwiają Firmie gromadzenie pewnych informacji dotyczących
użytkowników Serwisu, w tym na przykład liczby użytkowników odwiedzających
każdą pojedynczą stronę, danych o ruchu sieciowym, lokalizacji, logowaniach oraz
innych danych komunikacyjnych, informacji dotyczących odwiedzanych zasobów
oraz informacji o komputerze Użytkownika, połączeniu Internetowym (np. w tym
adresy IP, systemy operacyjne i oraz typy przeglądarek). Sygnalizatory nie są
wykorzystywane do uzyskiwania dostępu do Twoich danych osobowych na Stronie
Internetowej, są jedynie wykorzystywane do sporządzania zbiorczych statystyk
dotyczących korzystania ze Strony oraz do weryfikacji integralności systemu i
serwera.

Wykorzystanie Informacji
Korzystamy z informacji, które gromadzimy o Tobie, lub które nam przekazujesz, w tym
wszelkich danych osobowych, w następujący sposób:
• aby zaprezentować naszą Stronę i jej treści w efektywny i odpowiedni sposób dla
Ciebie i Twojego komputera.
• aby dostarczyć Ci informacji, o które nas prosiłeś/aś; oraz
• aby powiadomić Cię o zmianach w naszej usłudze.

Ujawnienie Twoich Informacji
Możemy ujawnić informacje, które nam przekazujesz za pośrednictwem tej Strony,
następującym osobom trzecim:
• innym spółkom wchodzącym w skład Inter IKEA Holding B.V.
• wykonawcom i usługodawcom, których zaangażowaliśmy do realizowania usług
w naszym imieniu;
Możemy również ujawnić Twoje informacje osobiste osobom trzecim:

• kiedy jest to wymagane przez prawo oraz postanowienia sądowe,
• w celu egzekwowania lub zastosowania naszych Warunków Korzystania i innych
umów; oraz
• aby chronić prawa, mienie lub bezpieczeństwo Inter IKEA Holding B.V., jej
franczyzobiorców lub innych. Obejmuje to wymianę informacji z innymi spółkami i
organizacjami w celu zapobiegania nadużyciom finansowym i ograniczania ryzyka
kredytowego.

Wybór sposobów, w jaki wykorzystujemy i ujawniamy Twoje informacje
Robimy wszystko, aby dać Ci wybór sposobów, w jaki przekazujesz nam swoje
informacje. Utworzyliśmy mechanizmy zapewniające Ci kontrolę nad Twoimi
informacjami:
• Pliki Cookie (‘Ciasteczka’). Jeśli nie chcesz, abyśmy gromadzili pliki cookie, możesz
ustawić przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookie, lub aby ostrzegała Cię, gdy
pliki cookie są wysyłane. Jeśli tak właśnie zrobisz, weź pod uwagę fakt, że niektóre części
naszej Strony mogą być niedostępne lub nie działać poprawnie.
Pamiętaj, że korzystając ze Strony (lub jakiejkolwiek jej części) uważa się, że
akceptujesz i zgadzasz się z naszą Polityką. Jeśli zaktualizujemy naszą Politykę, Twoje
dalsze korzystanie ze Strony (po opublikowaniu zaktualizowanej Polityki) oznacza, że
akceptujesz i zgadzasz się z warunkami zaktualizowanej Polityki.
Niestety, przekazywanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie
bezpieczne. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje informacje, nie
możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoim danym osobowym przekazywanym do
naszego Serwisu. Wszelkie informacje przekazujesz na własną odpowiedzialność.

Zmiany w naszej Polityce Prywatności
Naszym zdaniem jest zamieszczanie na tej Stronie wszelkich informacji o zmianach, które
wprowadzamy do naszej Polityki Prywatności. Jeśli dokonamy istotnych zmian w naszej
Polityce Prywatności, powiadomimy Cię o tym poprzez umieszczenie ogłoszenia na
głównej stronie naszego Serwisu.
Kontakt
Jeśli masz pytania lub komentarze odnośnie naszych praktyk w zakresie Polityki
Prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem IKEAIndustry.poland@ikea.com.

