
Polityka prywatności  
strony internetowej „euroformat.com”  

 
 

Strona, znajdująca się pod adresem http://euroformat.com (dalej – „euroformat.com”), to 
strona korporacyjna firmy „Zawod Euroformat” Sp. z o.o. Wszystkie zamieszczone na niej 
informacje dotyczą działalności firmy. 

 Administracja strony „euroformat.com” szanuje prawa osób, odwiedzających stronę. Bez 
zastrzeżeń uznajemy znaczenie poufności danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę. 
Strona ta zawiera informacje o tym, jakie informacje otrzymujemy i gromadzimy podczas 
odwiedzania strony „euroformat.com”. Oczekujemy, że te informacje pomogą Ci podejmować 
świadome decyzje, dotyczące udostępnianych dla nas danych osobowych. 

 
Informacje ogólne 
Niniejsza Polityka prywatności została opracowana zgodnie z wymaganiami Ustawy Ukrainy nr 

2297 z dnia 01.06.2010 roku „O ochronie danych osobowych” oraz na podstawie innych aktów 
normatywnych ustawodawstwa ukraińskiego, regulujących stosunki prawne, związane z 
gromadzeniem, przetwarzaniem i przechowywaniem danych osobowych, a także prawem 
obywateli do nieingerencji w życie prywatne i prawem do autoekspresji. 

Prosimy o uważne przeczytanie tej strony, ponieważ umieszczone na niej informacje mają 
istotne znaczenie dla użytkownika strony internetowej i wszystkich jej serwisów. Należy pamiętać, 
że zgodnie z warunkami Polityki prywatności, odwiedzając niniejszą stronę, potwierdzasz swoją 
zgodę z zasadami i wymaganiami Polityki Prywatności oraz warunkami korzystania ze strony 
internetowej. W przypadku braku zgody z wymaganiami Polityki Prywatności i warunkami 
korzystania ze strony „euroformat.com”, jesteś zobowiązany do opuszczenia tego zasobu 
sieciowego i powstrzymania się od odwiedzania go w przyszłości. 

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko strony „euroformat.com” oraz informacji 
zbieranych przez tą stronę i za jej pomocą. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do 
żadnych innych witryn lub stron internetowych osób trzecich, na których mogą być zamieszczone 
linki na stronę „euroformat.com”. 

 
Zbieranie i wykorzystywanie informacji 
Strona „euroformat.com” gromadzi tylko te dane osobowe, które przekazujesz nam 

dobrowolnie i w sposób bezpośredni, zgadzając się z tym, że informacje te będą gromadzone, 
przetwarzane i przechowywane, na przykład, w drodze wypełnienia kwestionariusza, formularza 
kontaktu zwrotnego w zakładce „Kontakt”, pod czas wysłania CV za pomocą formularzu w zakładce 
„Oferty pracy” lub pod adres poczty elektronicznej. Termin „dane osobowe” obejmuje informacje, 
które określają Ciebie jako konkretną osobę, na przykład, twoje imię i nazwisko, adres e-mail, 
numer telefonu. 

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących celach: 
• do przetwarzania wchodzących zleceń, udzielania odpowiedzi na pytania; 
• do usług informacyjnych, w tym wysłania materiałów reklamowych i informacyjnych; 
• do przeprowadzenia badań marketingowych, statystycznych i innych; 
• do podziału materiałów promocyjnych na stronie względem grup docelowych. 
 
Odpowiedzialność za informacje przekazywane do kontaktu zwrotnego  
Kontaktując się z nami, w tym także za pomocą jednej z trzech form kontaktu zwrotnego, 

dostępnych na stronie, podejmujesz odpowiedzialność za to, że Twoja wiadomość nie jest 
nielegalna, szkodliwa, groźna, zniesławiająca, nie narusza zasad moralności, nie narusza praw 
autorskich, nie propaguje nienawiści i/lub dyskryminacji ludzi na tle rasowym, etnicznym, 

http://euroformat.com/


seksualnym, religijnym i społecznym, nie zawiera obraz wobec konkretnych osób lub organizacji, a 
także w żaden inny sposób nie narusza obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy. 

 
Polityka w zakresie plików cookies, wykorzystywania przez Google Analytics 
Informujemy, że pod czas użytkowania strony „euroformat.com” używamy plików cookies. Za 

ich pomocą możliwa jest identyfikacja przeglądarki użytkowników, którzy odwiedzają naszą stronę, 
w plikach tych można zachować ustawienia użytkowników i inne informacje. Dla wygody 
korzystania z naszej strony używamy funkcji remarketingu. Pliki cookies są również używane 
podczas pracy z tą funkcją. 

Za pomocą Google Analytics zbieramy statystyki dotyczące odwiedzania strony 
„euroformat.com”: odwiedzane rozdziały, liczba odsłonień stron, domen, dostawców Internetu i 
krajów pochodzenia odwiedzających, a także adresy stron odwiedzanych przed i po naszej stronie. 

Korzystanie z takich informacji pomaga nam zrobić stronę tak wygodną i użyteczną dla Ciebie, 
jak to jest tylko możliwe, wspierając, chroniąc i rozwijać nasze serwisy. Niemniej jednak, żadne z 
tych działań nie jest mierzone z Tobą osobiście, a jest szacowane tylko w ogóle. 

Aby wyświetlić materiał bez plików cookies, możesz ustawić przeglądarkę tak, aby nie 
przyjmowała plików cookies lub zawiadamiała Cię o ich wysyłaniu. 

 
Udostępnienie informacji 
Administracja strony „euroformat.com” pod żadnym warunkiem nie sprzedaje, ani nie 

przekazuje Twoich danych osobowych stronom trzecim. Nie ujawniamy również podanych przez 
Ciebie danych osobowych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo ukraińskie. 

 
Prywatność i bezpieczeństwo 
Wszystkie Twoje dane osobowe są bezpiecznie przechowywane na naszych serwerach w 

postaci zaszyfrowanej. Nikt nie ma dostępu do Twoich danych osobowych. 
 
Zastrzeżenie 
Pamiętaj, że przesyłanie danych osobowych podczas odwiedzania witryn stron trzecich, nawet 

jeśli strona zawiera link do strony „euroformat.com” lub strona „euroformat.com” zawiera link do 
takiej strony internetowej, nie jest objęte tym dokumentem. Administracja strony 
„euroformat.com” nie ponosi odpowiedzialności za działania innych stron internetowych. Proces 
zbierania i przesyłania danych osobowych podczas odwiedzania tych stron jest regulowany 
dokumentem „Polityka prywatności” lub podobnym dokumentem, znajdującym się na stronach 
internetowych tych firm. 

 
Strona internetowa przedmiotem prawa autorskiego  
Niniejsza strona w ogóle i jej poszczególne elementy, takie jak (w tym, ale nie tylko) elementy 

graficzne, autorskie materiały fotograficzne, artykuły, kod programowy, bazy danych są chronione 
przez Ustawę Ukrainy „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”, międzynarodowe akty 
normatywno-prawne i inne przepisy prawne Ukrainy. Oprócz przeglądania, jakiekolwiek 
wykorzystywanie, pobieranie i drukowanie informacji ze strony „euroformat.com” do osobistego i 
niekomercyjnego użytku jest zabronione. Kopiowanie informacji ze strony może nastąpić 
wyłącznie w celach niekomercyjnych w celu umieszczenia na stronach użytkowników, w blogach i 
portalach społecznościowych. 

Zabronione jest rozpowszechnianie, modyfikowanie, przesyłanie, wykorzystywanie lub 
rozpowszechnianie jakichkolwiek informacji z tej strony do celów publicznych lub komercyjnych 
bez pisemnej zgody „Zawod Euroformat” Sp. z o.o. 



Należy przestrzegać wszystkich praw autorskich i innych wymagań dotyczących prawa własności 
do pobranych i/lub skopiowanych materiałów. Skopiowane informacje powinny zawierać 
odwołanie na stronę „euroformat.com” jako źródło. 

Podczas pracy ze stroną nie masz prawa własności intelektualnej do samej strony, ani jej 
zawartości, ani do używania jakichkolwiek elementów marki lub logo z naszej strony. 

 
Zmiany i dane kontaktowe 
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od „01” stycznia 2018 r. i będzie aktualizowana w 

razie potrzeby i/lub na skutek zmian obowiązującego prawa. 
 Jeśli masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności, a także sugestie lub uwagi, skorzystaj 

z formularza do kontaktu zwrotnego (http://euroformat.com/ua/contacts). 
 
 

http://euroformat.com/ua/contacts
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