Polityka Prywatności www.allStreet.pl
Wprowadzenie

1.

2.

Operatorem strony www.allStreet.pl jest allStreet Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000414398, posiadająca NIP 6762452235 oraz REGON
122483403.
Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach
w następujące sposoby:

◦ poprzez dobrowolnie wprowadzane przez użytkowników informacje do formularzy
zamieszczonych na stronie
◦ poprzez zapisywanie plików cookies (tzw. „ciasteczka”) na urządzeniach końcowych
◦ poprzez gromadzenie danych statystycznych (anonimowych)

Formularze udostępnione na Stronie
3.

4.
5.
6.
7.

Za pośrednictwem formularzy zbierane są informacje dobrowolnie wprowadzane
przez użytkowników.

Strona może dodatkowo zapisywać informacje o parametrach połączenia, jak czas
połączenia, adres IP.

Formularz dla inwestora służy do rejestracji w Bazie inwestorów allStreet. Regulamin
Bazy inwestorów allStreet stanowi odrębny dokument, dostępny na stronie allStreet.
Formularz kontaktowy służy do komunikacji z allStreet Sp. z o.o. Informacje podane w
tym formularzu nie są gromadzone i nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że
użytkownik wyrazi na to zgodę.
Dane w formularzu kontaktowym służą wyłącznie celom wynikającym z funkcji
formularza, tj. komunikacji użytkowników ze spółką.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”)

8.
9.

Strona korzysta z plików cookies. Stanowią one dane informatyczne, w szczególności
pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych.

Cookies mogą być używane na stronie allStreet do zapamiętywania informacji, które
mogą służyć zbieraniu statystyk odwiedzin strony.

10.

11.

allStreet nie przechowuje danych, które mogą służyć do identyfikacji użytkownika.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach:

a) konfiguracji zawartości strony internetowej allStreet w celu przystosowania jej do
preferencji Użytkowników, w szczególności w zakresie rozpoznania urządzenia
Użytkownika oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlania treści strony
internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb oraz realizacji
procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej

b) zapamiętywania informacji wykorzystywanych do tworzenia anonimowych
statystyk odwiedzin strony internetowej, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy korzystają ze strony internetowej allStreet, co umożliwia ulepszanie
ich struktury i zawartości. Przechowywane dane nie umożliwiają identyfikacji
Użytkownika
c) realizacji działań marketingowych, w tym remarketingu

12. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa. Oprogramowanie do przeglądania stron
internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza
przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy
mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Możliwe jest automatyczne blokowanie
plików cookies.
13. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej allStreet.

14. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google,
do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony
internetowej. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub
czasie pozostawania na danej stronie.
Udostępnienie danych

15. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie
dozwolonych. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych za
pośrednictwem Strony upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań
w zakresie wynikającym z żądania.

16. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą
tej osoby.

