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I. Cel Polityki 

1. Głównym celem Polityki jest m.in.:  
1.1. Wskazanie zasad ochrony prywatności obowiązujących na stronie internetowej Spółki 

opieniadzachprzykawie.pl.  
1.2. Opisanie zasad korzystania z plików cookies.  

II. Postanowienia ogólne i terminologia 

1. Pojęcia użyte w Polityce mają znaczenie nadane im w przepisach prawa bądź w niniejszym paragrafie: 
1.1. Grupa – grupa kapitałowa, do której należy Spółka;  
1.2. Polityka – Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w Vivus Finance sp. z o. o.; 
1.3. Spółka – spółka działająca pod firmą Vivus Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-146) 

przy ul. 17 Stycznia 56, Polska, NIP: 525-253-13-20, REGON: 146101268, zarejestrowana  
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem  
KRS 0000418977, z kapitałem zakładowym w wysokości 40 000 000 zł; 

1.4. Strona internetowa – strona internetowa Spółki w witrynie opieniadzachprzykawie.pl;  
1.5. Ustawa – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1182 ze zm.); 
1.6. Użytkownik – osoba korzystająca, odwiedzająca Stronę internetową, będąca zarówno 

potencjalnym klientem Spółki jak i klientem już zarejestrowanym.  

III. Zasady ochrony prywatności na Stronie internetowej  

1. Spółka szanuje prywatność Użytkowników i zapewnia bezpieczeństwo ich danych w każdym 
momencie korzystania ze Strony internetowej, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami 
technicznymi i właściwymi przepisami prawa w szczególności zgodnie z Ustawą.  

2. Poniższe zasady obejmują wyjaśnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych, gromadzonych 
za pośrednictwem Strony internetowej. 

IV. Informacje pozyskiwane przez Spółkę za pośrednictwem Strony internetowej  

1. Niniejsza Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem 
informacji zawartych w plikach cookies. 

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika niniejszej Strony internetowej 
pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Spółka. 

3. Przetwarzanie danych za pośrednictwem Strony internetowej polegać będzie na: 
3.1. zbieraniu danych dotyczących wizyt(y) Użytkownika na stronie internetowej oraz 

wykorzystywanych przez niego zasobów. Gromadzone informacje obejmują dane dotyczące:  
3.1.1. lokalizacji Użytkownika lub sprzętu, z którego odwiedza stronę;  
3.1.2. numeru IP;  
3.1.3. czynności wykonywanych przez Użytkownika na stronie; 
3.1.4. czasu reakcji Użytkownika na stronie.  
 

V. Korzystanie z plików cookies 

1. W zależności od ustawień komputera, z którego Użytkownik będzie korzystał w trakcie wizyty na 
Stronie internetowej na komputerze tym mogą być zapisane tzw. Pliki cookies („ciasteczka”).  

2. Pliki cookies służą do zbierania informacji o korzystaniu z usług na stronie internetowej oraz 
zapewnieniu jak najlepszego poziomu dostępności i korzystania z tych usług.  
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3. Pliki cookies nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim 
oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie, konfigurację 
komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania. 

4. Pliki cookies nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika i nie 
służą przetwarzaniu danych osobowych. Dane gromadzone przy wykorzystaniu plików cookies mają 
jedynie charakter statystyczny i dotyczą aktywności na stronie internetowej. 

5. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Spółkę na urządzeniu 
Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika. Jeśli 
chcesz usunąć istniejące pliki cookie z urządzenia, możesz zrobić to korzystając z opcji przeglądarki.  

6. W dostępnych przeglądarkach internetowych jest możliwość zablokowania zapisu plików cookies na 
komputerze, jednak w takim przypadku, niektóre funkcje na stronie internetowej mogą nie działać 
poprawnie lub być niedostępne. 

7. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez 
konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, z których korzysta Użytkownik m.in.: 
7.1. w przeglądarce Internet Explorer;  
7.2. w przeglądarce Mozilla Firefox;  
7.3. w przeglądarce Chrome;  
7.4. w przeglądarce Opera.  

 

VI. Postanowienie końcowe 

1. W przypadku wszelkich pytań, wniosków, uwag, uprzejmie prosimy o skontaktowanie się ze Spółką za 
pośrednictwem  
1.1. poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@vivus.pl.  
1.2. telefonicznie pod numer: 221 221227. 

2. O zmianie Polityki Spółka powiadamia poprzez zamieszczenie Polityki na Stronie internetowej.  
3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian do Polityki równoznaczne jest  

z wyrażeniem ich akceptacji. 
4. Polityka wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2016 roku. 
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