
 

 

Warunki korzystania, przetwarzanie danych osobowych i pliki cookie 

 

Witamy na stronie 022Investments.pl Prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami korzystania ze 
strony internetowej i treści na niej zamieszczonych. 

Poniższe odniesienia do 022Investments dotyczą spółki: 

 

022 Investments sp. z o.o. 

ulica Modlińska 190 

03-119 Warszawa 

KRS: 0000877261, NIP: 5242911802 

 

Prawa własności intelektualnej 

Wszelkie prawa do treści na stronie, takie jak tekst, grafika, logo, obrazy, klipy wideo, pliki audio i programy 
należą do 022Investments lub stron trzecich i podlegają ochronie prawnej. 

Treści udostępniane Państwu na stronie internetowej mogą być używane wyłącznie zgodnie z poniższymi 
zasadami i warunkami. Pobierając materiały ze strony internetowej, akceptują Państwo niniejsze warunki. 

Znaki towarowe i marka 022Investments mogą być używane wyłącznie zgodnie z niniejszymi warunkami 
lub po uzyskaniu naszej pisemnej zgody. 

Witryna i jej zawartość nie mogą być modyfikowane, przekazywane, reprodukowane, publikowane, 
licencjonowane, przekazywane, sprzedawane lub wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów 
komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody 022Investments. 

022Investments pozwala, w razie potrzeby, na tworzenie tymczasowych kopii treści na tej stronie 
internetowej. Mogą Państwo także wydrukować zawartość strony dla użytku osobistego, jak również 
podawać link do naszej strony internetowej. Jakiekolwiek inne wykorzystanie informacji na stronie 
internetowej jest zabronione. 

Podczas wykonywania kopii informacji na stronie internetowej nie można modyfikować informacji ani 
usuwać informacji o prawach autorskich lub nazwie 022Investments. 

Podczas korzystania ze strony internetowej użytkownik nie może dostarczać żadnych materiałów ani 
informacji, które są niezgodne z prawem, mogą być postrzegane jako obraźliwe, stanowią działalność 
marketingową lub w inny sposób mogą być postrzegane jako nieodpowiednie. Treści takie zostaną usunięte 
ze strony internetowej, a my zastrzegamy sobie również prawo do zakończenia świadczenia usług na 
stronie internetowej, do których użytkownik mógł przystąpić. 

W przypadku, gdy materiały i wiadomości przesłane do nas za pośrednictwem strony internetowej 
zawierają dane osobowe, zastosowanie mają dane określone w sekcji „Przetwarzanie danych 
osobowych” poniżej. 

022Investments może zmienić niniejsze warunki korzystania w dowolnym czasie, zdecydować o 
wyświetlaniu lub usuwaniu postów i treści na stronie internetowej lub zamknięciu strony internetowej. Jeśli 
warunki użytkowania ulegną zmianie, zostaniesz o tym poinformowany przez umieszczenie nowej wersji na 
stronie internetowej. Dlatego prosimy o bieżące zapoznawanie się z aktualizacjami wszelkich nowych 
wersji warunków. 

 

Przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, 022Investments jest odpowiedzialna 
za przetwarzanie Państwa danych osobowych w sposób opisany poniżej. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek 
pytania dotyczące zasad przetwarzania lub zechcą Państwo skorzystać ze swoich praw, jak określono 
poniżej, prosimy o kontakt z 022Investments, korzystając z danych kontaktowych wymienionych w sekcji 
„Szczegóły kontaktu” poniżej. 

Dane osobowe obejmują takie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio mogą odnosić się do osoby 
fizycznej. Przykładami takich danych są: nazwisko, wizerunek, numer PESEL, dane kontaktowe lub adres IP. 
Przetwarzanie danych osobowych odnosi się do wszelkich działań, które my lub podmiot trzeci działający 
na nasze zlecenie, podejmujemy względem danych osobowych, takie jak zbieranie, rejestracja i 
przechowywanie. 

W 022Investments przetwarzamy dane osobowe, które nam Państwo udostępnili wyłącznie w celu 
administrowania zapytaniami od Państwa i umowami z Państwem zawartymi, a także dostarczania 
informacji i usług związanych z takimi zapytaniami i umowami. 



 

 

Państwa dane osobowe mogą być również wykorzystywane do marketingu i działań następczych, a także 
do sprzedaży i rozwoju produktów w celu ulepszenia naszych produktów i usług. Jeśli nie chcą Państwo 
otrzymywać informacji marketingowych lub ofert, prosimy o kontakt za pośrednictwem danych 
kontaktowych wymienionych w sekcji „Informacje kontaktowe” poniżej. 

Dane osobowe są również przetwarzane do celów statystycznych, aby zobaczyć, jak użytkownicy 
korzystają ze strony internetowej i analizować zachowanie wyszukiwania, a także wyświetlać dostosowane 
dla Państwa zawartości. Dane takie są jednak przetwarzane wyłącznie w formie zagregowanej lub w 
formie, która nie może zidentyfikować konkretnej osoby fizycznej. Dane są również przetwarzane 
pośrednio w związku z opracowaniem, testowaniem i administrowaniem systemów informatycznych 
leżących u podstaw naszej witryny. 

022Investments przetwarza dane osobowe użytkownika strony internetowej, gdy jest to konieczne do 
realizacji umowy z użytkownikiem oraz gdy mamy inne uzasadnione podstawy do przetwarzania Państwa 
danych osobowych. 

022Investments chronimy przetwarzane dane osobowe stosując zabezpieczenia na wysokim poziomie i w 
tym celu podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. 

022Investments może być zobowiązana do ujawnienia Państwa danych osobowych organom publicznym, 
jeśli będzie to wynikało z przepisów prawa. 

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych mają Państwo prawo, w 
dowolnym momencie, zażądać dostępu do przetwarzanych danych osobowych, poprawić błędne dane 
osobowe, zażądać, aby 022Investments przerwała przetwarzanie i usunęła Państwa dane osobowe, 
zażądać, aby przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone, skorzystać z prawa do przenoszenia 
danych, wycofać zgodę na określone przetwarzanie (w przypadku udzielenia takiej zgody) i sprzeciwić się 
przetwarzaniu danych osobowych. W takim przypadku prosimy o kontakt ze 022Investments poprzez dane 
kontaktowe podane poniżej. W każdej chwili są Państwo także uprawnieni do złożenia skargi do 
właściwego organu nadzoru, jeśli uznają Państwo, że dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem 
obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych. 

 

Szczegóły kontaktu 

022Investments jest administratorem danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących 
sposobu przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt przez e-mail lub pocztę. 

Kontakt ws. danych osobowych: biuro@022investments.pl 

 

Lista plików Cookie 

Plik cookie to niewielka część danych (plik tekstowy). W momencie odwiedzenia strony internetowej,  
przeglądarka użytkownika jest proszona o zapisanie tego pliku na jego urządzeniu w celu zapamiętania 
informacji o użytkowniku, takich jak preferowany język lub dane logowania. Te pliki cookie są przez nas 
ustawiane i nazywane plikami cookie pierwszej strony (pliki cookie tej samej firmy). Do celów reklamowych 
i marketingowych stosujemy również pliki cookie innych firm - które pochodzą z innej domeny niż domena 
odwiedzanej strony internetowej. Dokładniej mówiąc, używamy plików cookie i innych technologii 
śledzenia do następujących celów: monitoring łącznej liczby odwiedzających naszą witrynę – na zasadach 
anonimowych i zagregowanych, w celu personalizacji witryny zgodnie z Twoimi preferencjami  
 

Niezbędne pliki cookie umożliwiają funkcjonowanie naszej strony internetowej i nie mogą być wyłączone w 
naszych systemach. Zazwyczaj są one ustawiane wyłącznie w odpowiedzi na działania podejmowane 
przez użytkownika, takie jak ustawianie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te 
pliki cookie nie przechowują żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Można ustawić 
przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookie, ale wtedy niektóre części naszej 
witryny mogą nie działać prawidłowo. 


