
 

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie znaki towarowe są własnością spółki Zoetis Services 
LLC bądź jej jednostek powiązanych lub licencjodawców. © 2019 Zoetis Services LLC. 
Wszelkie prawa zastrzeżone. MM-06146 

OŚWIADCZENIE O 

OCHRONIE 

PRYWATNOŚCI  
Szanowni użytkownicy usług online Smartbow GmbH!  

Spółka Smartbow GmbH (zwana dalej „firmą Smartbow”) jest operatorem 

witryny internetowej www.smartbow.com Podczas działania witryny internetowej 

firma Smartbow gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe 

użytkowników w celu udostępniania im witryny internetowej i związanych z nią 

usług oraz rozwiązywania konkretnych problemów użytkowników. Dane 

osobowe użytkowników są zawsze przetwarzane i wykorzystywane w tym 

właśnie celu.  

 

DANE OSOBOWE, KTÓRE GROMADZIMY  

 

INFORMACJE, KTÓRE GROMADZIMY OD ODWIEDZAJĄCYCH, I CEL 

PRZETWARZANIA DANYCH UŻYTKOWNIKÓW  

Firma Smartbow gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe 

użytkowników tylko w zakresie, w jakim jest to wymagane, a także z 

uzasadnionych powodów, jak również w celu: projektowania treści z zamiarem 

indywidualnego dostosowania oferty i sposobu prezentacji, przechowywania i 

modyfikacji umowy pomiędzy firmą Smartbow a użytkownikiem witryny 

internetowej www.smartbow.com i oferowanych usług online, lub też w zakresie 

niezbędnym do umożliwienia działania usług online i wystawienia rachunku za 

korzystanie z nich (dane dotyczące korzystania i dane rozliczeniowe). Ponadto 

firma Smartbow gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe 

przekazane przez użytkowników w witrynie www.smartbow.com w celu 

udzielania odpowiedzi na zapytania, przekazywania powiadomień o skutkach 

ubocznych produktów firmy Smartbow, udzielania informacji o produktach lub, 

w przypadku jakichkolwiek wniosków składanych za pośrednictwem witryny 

www.smartbow.com, w celu rozpatrywania takich wniosków. Jedną z 

możliwości przekazania informacji jest zamówienie biuletynu firmy Smartbow, 

który jest dostarczany w oparciu o przetwarzanie i wykorzystanie danych 

osobowych zamawiającego. Użytkownicy, którzy zapisali się na biuletyn firmy 

Smartbow i wyrazili zgodę na jego otrzymywanie, mogą anulować subskrypcję 

w dowolnym momencie. Należy w tym celu skorzystać z zamieszczonego w 

każdym z biuletynów łącza służącego do anulowania subskrypcji.  
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Firma Smartbow gromadzi od użytkowników, przetwarza i wykorzystuje takie 

dane osobowe, jak imię i nazwisko, tytuł służbowy oraz informacje kontaktowe. 

Na ekranie rejestracji wyraźnie oznaczamy, które informacje są wymagane do 

rejestracji, a które są opcjonalne i mogą zostać podane według uznania 

użytkownika. Ponadto gromadzimy i przetwarzamy informacje umożliwiające 

śledzenie za pośrednictwem plików cookie lub innych danych, takich jak adres 

IP komputera, nazwa używanej przeglądarki internetowej, odwiedzane witryny i 

strony internetowe oraz daty, godziny i czasy trwania odwiedzin witryny 

internetowej. Wspomniane gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie 

danych ma na celu obsługę techniczną odwiedzin użytkowników w witrynie 

internetowej oraz zorientowane na ich potrzeby projektowanie witryny 

www.smartbow.com.  

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM LUB DO INNYCH 

KRAJÓW  

W przypadku korzystania z witryny www.smartbow.com dane osobowe mogą 

być udostępniane niezależnym przedstawicielom, sprzedawcom lub partnerom 

biznesowym, którzy mogą znajdować się w Unii Europejskiej (UE), w 

Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub w kraju nienależącym ani do 

UE, ani do EOG i nieposiadającym przepisów prawnych porównywalnych z 

austriackimi i europejskimi przepisami o ochronie danych. Od takich 

przedsiębiorstw wymagamy przestrzegania warunków naszych zasad ochrony 

prywatności, ograniczania dostępu do wszelkich danych osobowych do 

minimum niezbędnego do wykonywania obowiązków, jak również 

powstrzymania się od wykorzystywania informacji, do których mogą mieć 

dostęp, do celów innych niż wypełnianie obowiązków wobec nas. Firma 

Smartbow gwarantuje, że zapewniony zostanie odpowiedni poziom ochrony i 

bezpieczeństwa danych zgodnie z przepisami o ochronie danych Unii 

Europejskiej, na przykład za pośrednictwem odpowiednich środków 

technicznych, procedur i zasad bezpieczeństwa, zobowiązań umownych, 

środków organizacyjnych wdrożonych przez firmę Smartbow, a także, w razie 

potrzeby, odpowiednich umów w sprawie przetwarzania danych zawieranych na 

podstawie klauzul wzorcowych UE.  

 

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES  

Pliki cookies są technologiami wykorzystywanymi przez witryny internetowe 

firmy Smartbow do identyfikacji ich użytkowników w trakcie odwiedzania przez 

nich poszczególnych części takich witryn. Przeglądarki użytkowników 

umożliwiają nam umieszczanie pewnych identyfikujących wykorzystywane 

przez ich komputery informacji (identyfikatory sesji i/lub trwałe pliki cookie) na 

dyskach twardych takich urządzeń. Możemy używać plików cookie do 

personalizacji naszych witryn internetowych oraz do śledzenia sposobów 

korzystania z nich przez użytkowników poszczególnych witryn firmy Smartbow.  
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Przeglądarki internetowe użytkowników mogą być ustawione tak, aby pozwalały 

im kontrolować, czy akceptują pliki cookies bądź odrzucają je, lub też 

powiadamiać ich o każdej próbie przesłania plików cookies. Jeśli w 

przeglądarce użytkownika ustawiona zostanie opcja odrzucania plików cookies, 

witryny internetowe z włączoną obsługą takich plików nie będą rozpoznawać 

użytkownika po powrocie, a niektóre funkcje takich witryn mogą nie działać. W 

sekcji pomocy przeglądarki internetowej można znaleźć informacje o 

sposobach zapobiegania akceptowaniu plików cookies przez przeglądarkę.  

 

Niekiedy zawieramy z osobami trzecimi umowy przewidujące umieszczanie 

plików cookies na dyskach twardych komputerów użytkowników. Takie osoby 

trzecie zawarły z nami umowę, która wymaga od nich przestrzegania naszych 

„Zasad ochrony prywatności”. W przypadku gdy informacje uzyskane od osób 

trzecich są wiązane z danymi użytkowników, dane takie traktujemy jako dane 

osobowe.  

 

Mimo że pliki cookies zwykle nie zawierają danych osobowych, w przypadku 

gdy użytkownik poda nam informacje na swój temat, możemy powiązać jego 

dane rejestracyjne z plikami cookies lub innymi narzędziami śledzącymi, które 

nasza witryna internetowa umieszcza na dysku twardym komputera 

użytkownika. Powiązanie pliku cookie z danymi rejestracyjnymi użytkownika 

pozwala nam oferować większą personalizację i funkcjonalność. Bez plików 

cookies takie rozszerzenie funkcjonalności nie byłoby możliwe.  

 

Niektórzy z naszych partnerów biznesowych mogą używać plików cookies w 

naszych witrynach internetowych (np. łącza do partnerów biznesowych). Nie 

chcemy, aby nasi partnerzy biznesowi używali plików cookies do śledzenia 

aktywności naszych klientów po opuszczeniu przez nich naszych witryn. 

Możemy jednak nie mieć pełnej kontroli nad stosowanymi przez naszych 

partnerów biznesowych sposobami wykorzystywania plików cookies w naszych 

witrynach internetowych. Użytkownicy, którzy dowiedzą się, że partner 

biznesowy firmy Smartbow umieszcza na ich twardym dysku niepożądany plik 

cookie, proszeni są o kontakt z firmą Smartbow w celu umożliwienia nam 

udzielenia pomocy w rozwiązaniu tego problemu.  

Więcej informacji można znaleźć w naszych „Zasadach stosowania plików 

cookies”. 

 

WYBORY UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI  

Użytkownicy mogą otrzymać możliwość otrzymywania powtarzających się 

informacji/promocyjnych wiadomości e-mail od firmy Smartbow i 

współpracujących z nią niezależnych podmiotów poprzez zarejestrowanie się w 

odpowiednich usługach i udzielenie zgody na każdą z subskrybowanych usług. 

Użytkownicy mogą zrezygnować z otrzymywania informacji/promocyjnych 

wiadomości e-mail, podając informacje, o których mowa w takich 

https://www.smartbow.com/_Assets/documents/cookie-policy/MM-06148_SMARTBOW_Cookies_Policy_PL.pdf
https://www.smartbow.com/_Assets/documents/cookie-policy/MM-06148_SMARTBOW_Cookies_Policy_PL.pdf
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wiadomościach e-mail lub programach, bądź stosując się do podanych w takich 

wiadomościach lub programach instrukcji. Firma Smartbow anuluje zamówioną 

przez użytkownika subskrypcję odpowiednich biuletynów informacyjnych lub 

innych programów bez zbędnej zwłoki.  

 

AKTUALIZOWANIE I USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ 

KONTAKTOWANIE SIĘ Z FIRMĄ SMARTBOW  

Użytkownicy mogą skontaktować się z nami w celu (i) uzyskania dostępu do 

swoich danych osobowych, (ii) usunięcia przekazanych nam danych 

osobowych z naszych systemów, (iii) aktualizacji przekazanych nam danych 

osobowych oraz (iv) zmiany swoich preferencji w zakresie kontaktów 

marketingowych, wysyłając do nas e-mail na adres DL-WBA-

Office@zoetis.com, wysyłając list na nasz adres biznesowy Smartbow GmbH, 

Jutogasse 3, 4675 Weibern, Austria lub, jeśli to możliwe, logując się na swoje 

konto w celu aktualizacji danych.  

 

SKŁADANIE SKARG  

Użytkownikom przysługuje prawo do złożenia skargi na przetwarzanie ich 

danych przez firmę Smartbow do następującego właściwego organu 

nadzorczego:  

 

Österreichische Datenschutzbehörde  

Barichgasse 40-42  

1030 Wien  

E-Mail: dsb@dsb.gv.at  

 

Smartbow GmbH  

 

Oświadczenie o ochronie prywatności, zaktualizowane w kwietniu 2019 r. 


