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Oświadczenie w sprawie ochrony danych
Jednostką odpowiedzialną zgodnie z prawem o ochronie danych jest:
Lindner Group KG
Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf, Germany
Telefon: +49 8723 20-0
Faks: +49 8723 20-2147
info[at]Lindner-Group.com
Zbieranie informacji ogólnych
Po wejściu na naszą stronę, automatycznie zbierane są informacje ogólne. Informacje te (tzw. logi
serwera) obejmują, na przykład, typ przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę
domeny twojego dostawcy usług internetowych i tym podobne. Są to tylko informacje, które nie
umożliwiają twojej identyfikacji. Informacje te są technicznie konieczne, żeby prawidłowo prezentować
treści odwiedzanych przez ciebie stron internetowych i są konieczne podczas korzystania z Internetu.
Anonimowe informacje tego rodzaju są przez nas opracowywane statystycznie w celu zoptymalizowania
naszej strony internetowej oraz jej technologii.
Ciasteczka
Jak wiele innych stron internetowych, my także używamy tak zwanych "ciasteczek". Ciasteczka to
niewielkie pliki tekstowe, które są przenoszone z serwera na twój dysk twardy. To automatycznie daje
nam pewne dane, takie jak adres IP, używana przeglądarka, system operacyjny twojego komputera i
twoje połączenie z Internetem.
Ciasteczka nie mogą być używane do uruchamiania programów ani do przenoszenia wirusów do
komputera. W oparciu o informacje zawarte w ciasteczkach możemy ułatwiać nawigację i umożliwiać
prawidłowe wyświetlanie naszych stron.
Zbierane przez nas dane w żadnym przypadku nie będą bez twojej zgody przekazywane osobom
trzecim ani łączone z twoimi danymi osobistymi.
Oczywiście możesz też przeglądać naszą stronę bez ciasteczek. Przeglądarki internetowe z reguły są
ustawione na akceptowanie ciasteczek. Możesz w każdej chwili dezaktywować używanie ciasteczek
przez ustawienia swojej przeglądarki. Skorzystaj z pomocy swojej przeglądarki internetowej, żeby
dowiedzieć się, jak zmienić te ustawienia. Pamiętaj, że niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą
nie działać, jeżeli wyłączyć używanie ciasteczek.
Linki zewnętrzne
Nasze strony internetowe oferują linki do stron trzecich. Operatorzy stron internetowych grupy Lindner
nie mają wpływu na treść stron, do których są linki. Zostały one dokładnie sprawdzone przed
włączeniem linków. Mimo tego nie możemy zagwarantować, że operatorzy tych stron nie dokonają
zmian treści, które mogą naruszać obowiązujące prawo albo być sprzeczne z filozofią firmową grupy
Lindner. Grupa Lindner dystansuje się niniejszym od takich treści.
Dostarczanie usług płatnych
W celu dostarczenia usług płatnych prosimy o dodatkowe dane, takie jak: szczegóły płatności.
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Szyfrowanie SSL
W celu zabezpieczenia twoich danych podczas transmisji używamy najnowszych technik szyfrowania
(takich jak SSL) przez HTTPS.
Biuletyn
Jeżeli zapiszesz się do naszego biuletynu, to dane, które podasz, będą wykorzystywane wyłącznie do
tego celu. Abonenci mogą być także powiadamiani mailowo o okolicznościach istotnych dla usługi albo
rejestracji (takich jak zmiany w ofercie biuletynu albo warunków technicznych).
Do skutecznej rejestracji potrzebujemy ważnego adresu e-mail. W celu zweryfikowania, czy wniosek jest
rzeczywiście składany przez właściciela adresu e-mail używamy procedury "opcji podwójnej". W tym
celu zapisujemy zamówienie biuletynu, wysyłamy mail z potwierdzeniem wysyłki i otrzymane żądane
odpowiedzi. Nie są zbierane żadne inne dane. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do celów biuletynu
i nie będą przekazywane osobom trzecim.
Zgodę na zapisanie twoich danych osobowych i ich wykorzystanie do biuletynu można w każdej chwili
odwołać. Każdy biuletyn ma link służący do tych celów. Dodatkowo możesz w każdej chwili anulować
subskrypcję z tej strony albo poinformować nas o swoim żądaniu przez podaną na końcu Polityki
Prywatności opcję kontaktową.
Formularz kontaktowy
Jeżeli skontaktujesz się z nami poprzez e-mail albo przez formularz kontaktowy, to podane przez ciebie
informacje zostaną zapisane do celów przetwarzania żądania i możliwych pytań z nim powiązanych.
Użycie Google Analytics
Ta strona używa Google Analytics, internetowe narzędzie do analizy dostarczane przez Google Inc.
(dalej: Google). Google Analytics używa tak zwanych "ciasteczek", tzn. plików tekstowych zapisywanych
na twoim komputerze i pozwalających nam na analizowanie użycia przez ciebie strony internetowej.
Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania przez ciebie z tej strony są zazwyczaj
przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Jednakże na skutek włączenia anonimizacji
IP na tych stronach, twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google na terenie krajów
członkowskich Unii Europejskiej albo w innych krajach będących członkami Umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na
serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej strony internetowej, Google wykorzysta te
informacje do oceny korzystania przez ciebie ze strony internetowej, do tworzenia raportów na temat
aktywności na stronie oraz do świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie oraz
korzystania z Internetu dla operatora strony. Adres IP podawany przez Google Analytics jako część
Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.
Możesz zapobiec zapisywaniu ciasteczek przez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki
internetowej, jednakże zwracamy uwagę na to, że w takim przypadku możesz nie mieć możliwości w
pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności tej strony internetowej. Dodatkowo możesz zapobiec
zbieraniu przez Google danych generowanych przez ciasteczka i związanych z używaniem przez ciebie
strony internetowej (włącznie z Twoim adresem IP), jak również przetwarzania tych danych przez
Google, przez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod następującym adresem:
Wtyczka do przeglądarki wyłączająca Google Analytics
Dodatkowo albo alternatywnie do wtyczki do przeglądarki możesz zapobiec śledzeniu przez Google
Analytics na naszych stronach klikając na ten link. Na twoim urządzeniu zostanie zainstalowane
ciasteczko wyłączające. Zapobiegnie to zbieraniu przez Google Analytics danych dla tej strony i dla tej
przeglądarki w przyszłości, dopóki ciasteczko to pozostanie zainstalowane na twoim komputerze.
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Analiza przez WiredMinds
Nasza strona używa technologii znaczników pikselowych firmy WiredMinds AG (www.wiredminds.de) do
analizowania zachowań odwiedzających.
Używany produktów WiredMinds do celów marketingowych i optymalizacyjnych. Produkty te zbierają i
przetwarzają twoje dane osobowe i wykorzystują je do tworzenia profili użycia pod pseudonimem. Te
profile użycia są w pełni anonimowe, tak gdzie to możliwe i stosowne. My oraz WiredMinds korzystamy z
ciasteczek i/lub znaczników sieciowych (znanych też jako piksele śledzące) na tej stronie. Przekazujemy
zbierane o tobie dane, które mogą też obejmować dane osobowe, do WiredMinds, a WiredMinds
bezpośrednio gromadzi te dane. WiredMinds ma prawo używać informacji pozostawionych przez ciebie
podczas wizyty na naszej stronie do tworzenia anonimizowanych profili użycia. Zbierane dane nie będą
wykorzystane do osobistej identyfikacji odwiedzających tę stronę bez wyraźnej zgody danej osoby i nie
będą łączone z danymi osobowymi na temat osoby posiadającej pseudonim. Wszelkie zapisywane
adresy IP są anonimizowane niezwłocznie przez usunięcie ostatniego bloku numerycznego. Zgodę na
zbieranie i gromadzenie danych w przyszłości można cofnąć w każdej chwili.
Pod następującym linkiem można w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko zbieraniu, przetwarzaniu i
przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość:
Wykluczenie ze śledzenia strony internetowej
Użycie bibliotek skryptów (Google Webfonts)
W celu prawidłowej prezentacji naszych treści i wyglądu graficznego w wielu przeglądarkach na tej
stronie korzystamy z bibliotek skryptów i czcionek, takich jak: Google Webfonts. Czcionki internetowe
Google są przenoszone do pamięci podręcznej twojej przeglądarki, żeby uniknąć wielokrotnego
ładowania. Jeżeli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych Google albo uniemożliwia dostęp,
to treść zostanie wyświetlona w standardowej czcionce.
Wywołanie bibliotek skryptów albo czcionek automatycznie przełącza połączenie na operatora biblioteki.
Teoretycznie możliwe jest - ale obecnie jest jednak niejasne, czy tak jest i do jakich celów - że
operatorzy takich bibliotek będą zbierać dane.
Politykę prywatności operatora biblioteki Google można znaleźć tutaj.
Korzystanie z map Google
Ta strona korzysta z Google Maps API do wizualnego wyświetlania informacji geograficznych. Podczas
używania map Google firma Google także zbiera, przetwarza i wykorzystuje dane na temat
wykorzystania funkcji map przez odwiedzających. W celu uzyskania bliższych informacji na temat
przetwarzania danych przez Google patrz Polityka Prywatności Google. Możesz tam też zmienić swoje
własne ustawienia prywatności w centrum prywatności.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat tego, jak zarządzać własnymi danymi związanymi
z produktami Google, kliknij tutaj.
Osadzone filmy YouTube
Na niektórych naszych stronach osadzamy filmy YouTube. Odpowiednie wtyczki są obsługiwane przez
YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Po wejściu na stronę z wtyczką YouTube,
łączy się ona z serwerami YouTube. Firma YouTube zostanie poinformowana, jakie strony odwiedzasz.
Jeżeli jesteś zalogowany na konto YouTube, to YouTube może przypisać twoje zachowania podczas
surfowania po Internecie tobie osobiście. Można tego uniknąć wylogowując się wcześniej ze swojego
konta YouTube.
Jeżeli uruchomiono wideo YouTube, to operator korzysta z ciasteczek, które zbierają informacje na
temat naszego zachowania.
Każdy, kto wyłączył zapisywanie ciasteczek dla programu Google Ad nie musi spodziewać się takich
ciasteczek podczas oglądania filmów YouTube. YouTube zapisuje także dane nieosobowe w innych
ciasteczkach. Jeżeli chcesz temu zapobiec, to musisz zablokować przyjmowanie ciasteczek w
przeglądarce.
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W celu uzyskania bliższych informacji na temat ochrony danych osobowych na stronie “YouTube”, patrz
polityka prywatności operatora.
Google AdWords
Nasz strona internetowa używa Google Conversion Tracking. Jeżeli korzystasz z naszej strony przez
reklamę przesłaną przez Google, to Google Adwords prześle ciasteczko na twój komputer. Ciasteczko
śledzenia przekierowań (conversion tracking cookie) jest wstawiane po kliknięciu przez użytkownika na
reklamę podawaną przez Google. Ciasteczka te tracą swoją ważność po 30 dniach i nie są
wykorzystywane do identyfikacji personalnej. Jeżeli użytkownik odwiedza pewne miejsca na naszej
stronie internetowej, a ciasteczka nie wygasły, to my i Google możemy uznać, że użytkownik kliknął na
reklamę i został przekierowany do tej strony. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inne ciasteczko.
Ciasteczka nie mogą być śledzone przez strony reklamodawców AdWords. Informacje uzyskane
podczas korzystania z ciasteczka przekierowania są wykorzystywane do generowania statystyk
przekierowań dla reklamodawców AdWords, którzy wybrali śledzenie przekierowań. Klientom podaje się
całkowitą ilość użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem
śledzenia przekierowań (conversion tracking tag). Jednakże nie uzyskują oni informacji, które
identyfikują użytkowników osobiście.
Jeżeli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, to możesz odmówić żądanego ustawienia ciasteczka - dla
przykładu przez ustawienie przeglądarki, które generalnie wyłącza automatyczne ustawienie ciasteczek
albo ustawia Twoją przeglądarkę na blokowanie ciasteczek z domeny “googleleadservices.com”.
Zwróć uwagę, że nie możesz usunąć ciasteczek powodujących brak gromadzenia danych, dopóki nie
chcesz zapisywać danych pomiarowych. Jeżeli usunąłeś wszystkie swoje ciasteczka w przeglądarce, to
musisz ponownie wstawić odpowiednie ciasteczko powodujące brak gromadzenia danych (opt-out
cookie).
Twoje prawo do informacji, poprawy, zawieszenia, usunięcia i sprzeciwu
Masz prawo do uzyskania w dowolnym czasie informacji na temat swoich zapisanych przez nas danych
osobowych. Ponadto masz prawo do poprawiania, blokowania albo, poza zalecanym gromadzeniem
danych transakcji handlowych, usunięcia swoich danych osobowych. Skontaktuj się z naszym
inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe podane są na końcu.
W razie zablokowania danych, co należy zawsze brać pod uwagę, dane te muszą być zapisane w pliku
blokującym do celów kontrolnych. Możesz także zażądać usunięcia danych, o ile nie narusza to
prawnych obowiązków archiwizowania. Jeżeli istnieje takie zobowiązanie, to na żądanie zablokujemy
twoje dane.
Możesz dokonywać zmian albo odwołać swoją zgodę przez powiadomienie nas ze skutkiem na
przyszłość.
Zmiana naszej polityki prywatności
Zastrzegamy sobie w razie konieczności prawo do zmiany tej Polityki Prywatności w celu zapewnienia
jej zgodności z wymogami prawnymi albo wprowadzenia zmian w naszych usługach w Polityce
Prywatności, na przykład przy wprowadzaniu nowych usług. Twoja nowa wizyta będzie podlegać nowej
polityce prywatności.
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Pytania do inspektora ochrony danych
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania na temat ochrony danych, to napisz do nas e-maila albo skontaktuj się
bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych:
Data Protection Officer
Lindner Group KG
Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Telefon: +49 8723 20-0
datenschutzbeauftragter[at]Lindner-Group.com
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