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Polityka Prywatności 

Wstęp 

 

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych 

przekazanych przez użytkowników serwisu www. solumverbum.pl.  

Właścicielem serwisu i administratorem danych osobowych pozostawionych w serwisie jest Solum 

Verbum sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-535), ul. Plac Trzech Krzyży 3, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy 

dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS: 0000443802, NIP: 5213641932, REGON: 146445230, kapitał zakładowy 150.000,00 zł 

(dalej: Solum Verbum).  

Solum Verbum dokłada wszelkich starao by chronid dane osobowe użytkowników serwisu przed 

nieuprawnionym dostępem osób trzecich i szanowad prywatnośd każdego użytkownika serwisu.  

Sposoby pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu i ich zrachowaniach obejmują:  

  informacje wprowadzone dobrowolnie w formularzach kontaktowych udostępnionych w                                                                       

    serwisie;  

  gromadzenie plików „cookies”. 

Każda wyrażona przez użytkownika serwisu zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz inna 

zgoda udzielona w związku z korzystaniem z serwisu może zostad wycofana przez użytkownika 

serwisu w dowolnym momencie. Żądania dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy 

wysyład na adres e-mail: biuro@solumverbum.pl.  

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza, przechowywana w 

specjalnej strefie bezpieczeostwa, zapewniającej ich właściwą ochronę. Dane osobowe są 

przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą i nie dłużej niż jest to 

niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania.  

Przetwarzanie danych osobowych  

Solum Verbum otrzymuje dane osobowe w postaci: imię i nazwisko użytkownika serwisu, numer 

telefonu użytkownika serwisu oraz e-mail użytkownika serwisu poprzez ich przekazanie przez 

użytkownika serwisu przy uzupełnianiu formularza kontaktowego umieszczonego w serwisie. 

Przekazanie ich wymaga świadomego działania użytkownika serwisu.  

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika serwisu przy 

uzupełnianiu formularza kontaktowego oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają 

administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych, na podstawie przepisów 

prawa lub w celu realizacji umowy zawartej między stronami.  

Podanie danych osobowych, a także wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, przy 

czym jest niezbędne do złożenia przez użytkownika serwisu formularza kontaktowego.  

Dane pozostawione w serwisie są przetwarzane na potrzeby odpowiedzi na otrzymane za 

pośrednictwem formularza kontaktu zapytania, a także na przesłanie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, telefonu i sms-ów spersonalizowanych istotnych informacji dotyczących produktów i 
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usług Solum Verbum zgodnie z treścią otrzymanego zapytania, oraz mogą byd przetwarzane w celach 

marketingowych.  

Dane przetwarzane są tylko w zakresie i celu, na jaki została wyrażona zgoda przez użytkownika 

serwisu.  

Użytkownik serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do wglądu do 

nich, ich modyfikacji oraz całkowitego usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym momencie. 

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną udostępnione osobom trzecim.  

Wyrażenie przez użytkownika serwisu zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą 

elektroniczną oznacza zgodę na otrzymywanie propozycji zawarcia umowy oraz ofert promocyjnych 

przygotowanych przez Solum Verbum.  

Dane osobowe użytkowników serwisu są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).  

Polityka Plików Cookies  

Serwis zbiera w sposób automatyczny jedynie informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies to 

dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które zapisywane są w urządzeniu koocowym 

użytkownika serwisu. W plikach cookies przechowywane są podstawowe, anonimowe informacje o 

użytkownikach serwisu oraz dane służące podniesieniu wygody korzystania z serwisu, potrzebne dla 

optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych w serwisie.  

W serwisie wykorzystywane są dwa typy plików Cookies:  

  tymczasowe (sesyjne) – są to pliki przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu jej  

    zamknięcia.  

  stałe - to pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane    

    przez użytkownika ustawienia przeglądarki. 

Pliki cookies wykorzystywane są w ramach serwisu w celu:  

  optymalizacji korzystania z serwisu (dostosowanie wyświetlania i zachowania serwisu do   

    potrzeb i preferencji urządzenia koocowego użytkownika serwisu);  

  tworzenia statystyk w celu ulepszania serwisu;  

  podtrzymywania sesji zalogowanego użytkownika serwisu (brak konieczności  

    każdorazowego logowania przy zmianie podstrony);  

 

  analizowania ruchu w serwisie i opracowywania funkcjonalności poprawiających doznania  

    wynikające z użytkowania serwisu.  
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Przechowywanie i dostęp do informacji zawartych w plikach cookies wymaga zgody użytkownika 

serwisu. Użytkownik serwisu może wyrazid zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym za 

pomocą ustawieo oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu. 

Użytkownik serwisu może samodzielnie zmieniad ustawienia dotyczące plików cookies za pomocą 

zmiany ustawieo przeglądarki internetowej, w tym może całkiem zablokowad automatyczną obsługę 

plików cookies, przy czym w takim przypadku ustawienia takie spowodują utratę funkcjonalności, 

które wymagają instalacji plików cookie.  

Ograniczenie obsługi plików cookies może wpłynąd niekorzystnie na niektóre funkcjonalności 

serwisu.  

Zmiana ustawieo zapisywania plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:  

 Google Chrome – należy wejśd w ustawienia klikając ikonę menu w prawym górnym rogu    

ekranu (pod przyciskiem zamykania okna przeglądarki). W Ustawieniach należy z listy 

ustawieo zaawansowanych wybrad opcję „Prywatnośd i bezpieczeostwo”, następnie 

„Ustawienia treści”. W ustawieniach treści znajduje się opcja dotycząca plików cookies, 

pozwalająca na wprowadzenie ustawieo zgodnie z preferencjami Użytkownika.  

 Internet Explorer – należy kliknąd ikonę ustawieo (koło zębate w prawym górnym rogu 

okna). Z listy rozwijanej wybrad „Opcje internetowe”. W oknie „Opcje internetowe” należy 

wybrad zakładkę „Prywatnośd” a w nim opcje „Zaawansowane”. Zostanie otwarte okno 

„Zaawansowane ustawienia prywatności” w którym można ustawiad parametry obsługi 

plików cookies.  

 Mozilla FireFox – należy kliknąd przycisk menu w prawym górnym rogu ekranu. Z listy należy 

wybrad „Opcje”. Z lewej strony ekranu zostanie otwarte menu z którego należy wybrad 

odnośnik „Prywatnośd”. W zakładce prywatności w Historii z rozwijanej listy należy wybrad 

„będzie używał ustawieo użytkownika”. Po wprowadzeniu takiej opcji poniżej zostaną 

wyświetlone parametry pozwalające na wprowadzenie osobistych ustawieo.  

 Opera – należy otworzyd menu przeglądarki za pomocą ikony w lewym górnym rogu ekranu 

(na pasku aplikacji) i wybrad „Ustawienia”. Następnie z menu opcji „Ustawienia” należy 

wybrad „Prywatnośd i bezpieczeostwo” – zostaną wyświetlone opcje pozwalające na zmianę 

ustawieo dla pików cookies.  

 Safari – należy otworzyd listę ustawieo za pomocą ikony w prawym górnym rogu ekranu. 

Następnie wybrad „Preferencje”. W oknie „Ogólne” należy wybrad zakładkę „Prywatnośd” – 

zostanie wyświetlony panel zarządzania plikami cookies.  

Niektóre pliki cookies mogą byd udostępniane współpracującym z serwisem partnerom w celach, 

między innymi reklamowych.  

Google Analytics  

Na stronie internetowej serwisu wykorzystywane jest oprogramowanie Google Analytics 

udostępniane przez Google Inc. służące do analizy oglądalności stron internetowych.  

Narzędzie zbiera informacje takie jak lokalizacja, źródła ruchu na stronie internetowej serwisu (z 

jakich stron użytkownicy serwisu łączą się z serwisem np. wyszukiwarka Google), informacje o 
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zachowaniu Użytkowników, czyli które strony w serwisie przeglądają, ile czasu na nich zostają. Dane 

(w tym numery IP) przekazywane są na serwery Google zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych, 

gdzie są automatycznie skracane. Raporty tworzone przez narzędzie mają charakter statystyczny i 

informacyjny, nie zawierają numerów IP i nie pozwalają na zidentyfikowanie konkretnego 

Użytkownika.  

Korzystając z serwisu użytkownik serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych 

osobowych przez Google w celach określonych powyżej.  

 

Pozostałe informacje dotyczące polityki prywatności  

 

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności 

serwisu poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie internetowej 

www.solumverbum.pl. 

 

W serwisie mogą pojawiad się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają 

niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez właściciela serwisu . Strony te 

mogą posiadad własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznad.  

 

W razie dodatkowych pytao dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt z Solum Verbum 

pod adresem e-mai:l biuro@solumverbum.pl. 
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