
Privacy Policy (Cookies Policy) Tataj Innovation Sp. z o.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Operatorem Strony http://www.tatajinnovation.com jest Tataj Innovation Sp. z o.o. z 
siedzibą  
w Warszawie, nr KRS 0000574639

1.2 Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach 
poprzez zapisywanie technicznych logów  
na poziomie serwera www, obsługiwanego przez Hetzner Online GmbH, prowadzącego swoją 
stronę̨ internetową pod adresem https://www.hetzner.com

1.3 Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, 
prowadzonej przez Operatora Strony zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz  
Rozporządzeniem 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. 
1.4 W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetle przepisów o ochronie danych 
osobowych, administratorem danych jest Operator Serwisu.


2. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

2.1. Serwis korzysta z plików cookies.

2.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią̨ dane informatyczne, w szczególności pliki 
tekstowe, które przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu  
i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj 
zawierają̨ nazwę̨ strony internetowej, z której pochodzą̨, czas przechowywania ich  
na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies 
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.

2.4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają̨ zrozumieć́, w 
jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają̨ ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie 
ich struktury i zawartości.

2.5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) 
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym 
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą̨ dokonać́ zmiany ustawień́ w tym zakresie. 
Przeglądarka internetowa umożliwia usuniecie plików cookies. Możliwe jest także 
automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc 
lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

2.6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą̨ wpłynąć́ na niektóre funkcjonalności 
dostępne na stronach internetowych Serwisu.

2.7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i 
wykorzystywane mogą̨ być́ również̇ przez współpracujących z operatorem Serwisu 
reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.

2.8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać́ zasady 
korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności 
Google Analytics.

2.9. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową 
Google użytkownik może przeglądać́ i edytować́ informacje wynikające z plików cookies przy 
pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


3. LOGI SERWERA

3.1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają̨ logowaniu w warstwie 
serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w 
celu zapewnienia jak najlepszej obsługi  świadczonych usług .

3.2. Przeglądane zasoby identyfikowane  
są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą̨ podlegać́:


a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę̨ stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (zwrotny link) – 
w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.


3.3 Dane powyższe nie są̨ kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.


4. UDOSTĘPNIENIE I POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Dane podlegają̨ udostepnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie 
dozwolonych.

4.2. Operator może mieć́ obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis 
upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym  
z żądania.

4.3. Operator oświadcza, że nie przekazuje danych użytkowników osobom trzecim ani tez nie 
prowadzi profilowania użytkowników w celach marketingowych.

4.4 Zgodnie z najlepszą wiedzą Operatora, w skutek zamieszczenia w serwisie aktywnych 
elementów serwisów Twitter i Facebook, powoduje, że użytkownik pobiera dane bezpośrednio 
łącząc się ze wspomnianymi serwisami. Operator nie pośredniczy w przekazywaniu tych 
danych.


5. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać́ plików cookies, powinien  zmienić́ ustawienia 
przeglądarki internetowej, z której korzysta.


6. Niniejsza polityka podlega w całości prawu polskiemu


Przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się do przestrzegania Polityki Danych Osobowych 
(RODO) firmy Tataj Innovation So. z o.o. 


Imię i Nazwisko


Miejsce i Data


PRIVACY POLICY 

1. GENERAL INFORMATION

1.1 The Operator of website http://www.daria.tataj.com is Tataj Innovation Sp. z o.o.  with its 
seat in Warsaw, court register number 0000574639

1.2 The Service obtains information about users and their activities by saving technical logs 
recorded at the WWW server level operated by Hetzner Online GmbH that runs a website 
available at https://www.hetzner.com

1.3 This Policy is for informational purposes only and does not substitute the security policy kept 
by the Service Operator in compliance with the personal data protection provisions  
and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on 
the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free 
movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) 
1.4 With respect to data that are personal data, in light of the regulations on personal data 
protection, the data administrator shall be the Service Operator.


2. INFORMATION ABOUT COOKIES

2.1. The Service uses cookies.

2.2. The cookies files are IT data, in particular text files, which are stored in the terminal device of 
the Service User and intended for the use of the Service websites. Such files usually include the 
name of their original website, their storage time in the terminal device and the unique number. 

2.3. The Service Operator or entities working therewith manage and receive all cookies in the 

terminal device of the Service User.

2.4. The cookies files are used for the purpose to create statistics that provide essential 
information on how the Service Users use different websites, which allows to improve their 
structure and content.

2.5. The browser software (Internet browser) usually allows to storing cookies in the terminal 
device of the Service User by default. The Service Users may change the settings in that respect. 
The Internet browser allows to remove cookies.  It is also possible to automatically block cookies.  
The detailed information may be found in the Help section or in the documentation of the Internet 
browser.

2.6. The restrictions on cookies may affect some functionalities available on the Service websites.

2.7. The cookies stored in the terminal device of the Service User may also be used  
by the advertisers and partners working with the Service Operator as well as payment providers.

2.8. We strongly advise you to read the privacy policy of such companies in order to be aware  
of the rules of using cookies for the statistical purposes: Google Analytics Privacy Policy.

2.9. With respect to the information about the user's preferences collected by Google advertising 
network, the user may view and edit the information stored with cookies by using the following 
tools: https://www.google.com/ads/preferences/


3. SERVER LOGS

3.1. The information on some users' activities 
 is subject to logging in the server layer. Such data are only used for the administration purposes 
and to ensure the best quality of the rendered IT services. 

3.2. The viewed resources are identified through URL addresses. Furthermore, the following 

information may be stored:


a. time of query,

b. time of reply,

c. name of client's station - identification made through HTTP protocol,

d. information about errors that occurred during the HTTP transaction,

e. URL address of the website previously visited by the user (referrer link) - in case 
when the User was directed  
to the Service by a link,

f. information about the User's browser,

g. information about IP address.


3.3 The above data are not associated with particular persons who visit certain websites.


4. DISCLOSING AND OUTSOURCING OF DATA PROCESSING

4.1. The data are subject to disclosure to external entities exclusively within the legally permitted 
limits.

4.2. The Operator may be obliged to disclose the information collected by the Service to the 
bodies authorized on the basis of the tasks as resulting from the task, which are in conformity with 
the provisions of law.

4.3. The operator declares that he does not transmit user data to third parties or does not conduct 
user profiling for marketing purposes.

4.4 According to the Operator's best knowledge, as a result of placing on the site active elements 
of Twitter and Facebook, it causes the user to download data directly by connecting to these 
websites. The operator does not mediate in transmitting these data.


5. MANAGEMENT OF COOKIES - HOW TO GIVE OR REVOKE CONSENT IN PRACTICE

If the user does not wish to receive cookies, he/she has to change the browser setting that is 
being used. 


6. This policy is entirely governed by Polish law.


I acknowledge and agree to comply with the Personal Data Protection Policy (RODO) of the Tataj 
Innovation So. z o.o.


First name and last name


Place and Date

https://www.hetzner.com
https://www.google.com/ads/preferences/
http://www.daria.tataj.com
https://www.hetzner.com
https://www.google.com/ads/preferences/

