Polityka prywatności i plików cookies

A. Wprowadzenie
Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies obowiązująca w Gleevery (Gleevery sp. z o.o., ul.
Podmiejska 5, 19-300 Ełk, KRS: 0000908002; dalej jako: „Gleevery”) (dalej jako „Polityka”) została
opracowana na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), a w szczególności art. 13 i 14 RODO
określającego obowiązek informacyjny Administratora danych, a także regulacji krajowych w zakresie
ochrony danych osobowych.
Danymi osobowymi (dalej jako: „Dane”) są wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Osoba możliwa do zidentyfikowania
to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie takich
informacji jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (np. numer PESEL), dane o lokalizacji i inne
informacje umożliwiające identyfikację, lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających
fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość
osoby fizycznej. Do danych osobowych zalicza się również adres e-mail osoby fizycznej, jej numer
telefonu, informacje biometryczne (np. odcisk palca), dane o lokalizacji, adres IP, informacje o opiece
zdrowotnej, informacje o przekonaniach religijnych, numer ubezpieczenia społecznego i stan cywilny.
Celem Polityki jest wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystywane są Twoje dane osobowe przez
Gleevery oraz jakie przysługują Ci uprawnienia w związku z przetwarzaniem Twoich danych
osobowych przez Gleevery. Prosimy Cię zatem, abyś uważnie się z nią zapoznał.

B. Administrator Danych
Administratorem Twoich Danych jest Gleevery sp. z o.o. z siedzibą w Ełku, przy ul. Podmiejskiej 5,
19-300 Ełk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000908002, NIP: 8481879960, REGON: 389259713. Kontakt z Administratorem możliwy jest:
pod adresem Gleevery sp. z o.o. ul. Podmiejska 5, 19-300 Ełk lub pod adresem e-mail:
rodo@gleevery.com (dalej jako: „Administrator”).
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, w osobie Pana Adriana Zaremby, z którym można
się skontaktować listownie, pisząc na adres: Gleevery sp. z o.o., ul. Podmiejska 5, 19-300 Ełk lub
mailowo, pisząc na adres e-mail: adrian.zaremba@gleevery.com.
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C. Jakie kategorie Danych przetwarza Gleevery
Gleevery przetwarza Dane związane z identyfikacją Ciebie (Twojej osoby), weryfikacją Twojej
tożsamości oraz oceną Twojej zdolności do zaciągania zobowiązań pieniężnych (finansowych), co
obejmuje w szczególności:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Twoje imię i nazwisko,
Twój numer PESEL,
serię, numer i datę ważności Twojego dowodu osobistego,
Twój adres e-mail,
Twój numer telefonu,
Twój adres zamieszkania,
Twoją historię płatności zarejestrowaną w Biurach Informacji Gospodarczej,
Twoje zobowiązania finansowe oraz terminowość ich spłat,
historię Twoich płatności w Krajowych Instytucjach Płatniczych.

Ponadto, w czasie Twojej wizyty na stronie internetowej Gleevery zbieramy następujące dane:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Twój adres IP,
typ przeglądarki,
typ systemu operacyjnego,
rodzaj urządzenia, z którego nawiązywane jest połączenie,
czas połączenia z Serwisem Gleevery,
inne dane związane z Twoim zachowaniem na stronie internetowej Gleevery.

Uwaga: podanie nam Twoich Danych jest dobrowolne, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania
przez Gleevery umowy z Tobą (świadczenia usług).

D. Zautomatyzowane przetwarzanie Danych
W procesie oceny możliwości zawarcia przez Ciebie umowy z Gleevery przetwarzamy Twoje dane
w sposób zautomatyzowany, na podstawie danych, jakie o Tobie posiada CRIF sp. z o.o. oraz ERIF
Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (tj. Twoich danych osobowych, historii transakcji, spłacalności, i
innych) w ramach serwerów, oprogramowania, infrastruktury zarządzanej przez CRIF sp. z o.o. oraz
zarządzanych przez niego systemów. Na podstawie tych Danych, korzystając z przyjętych przez nas
modeli scoringowych, Gleevery określa Twój profil z punktu widzenia Twojej zdolności do zaciągania
zobowiązań finansowych związanych z najmem długoterminowym.

E. Podstawy przetwarzania Twoich Danych
Gleevery przetwarza Twoje Dane, pozyskane w ramach świadczenia przez nas usług, zgodnie z RODO.
Podstawy prawne przetwarzania Danych, zgodne z RODO, to:
a) zawarcie i wykonanie umowy zawartej przez Ciebie z Gleevery, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO;
b) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Gleevery, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
c) prawnie uzasadniona ochrona interesów Gleevery, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
d) zgoda na przetwarzanie Danych uzyskana od Ciebie (zgoda marketingowa), zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a) RODO.
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F. Cele przetwarzania Twoich Danych
Szczegółowy sposób, zakres i cele przetwarzania Danych przez Gleevery:
a) ocena możliwości zawarcia z Tobą umowy: na podstawie danych otrzymanych od Ciebie,
z Krajowych Instytucji Płatniczych oraz z Biur Informacji Gospodarczych Gleevery dokonuje
analizy, czy może skutecznie zawrzeć z Tobą umowę na usługi Gleevery, zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. b) RODO. Przetwarzanie Danych w tym celu następuje każdorazowo od chwili
potwierdzenia przez Ciebie woli zawarcia umowy z Gleevery i trwa do czasu zawarcia przez
Ciebie umowy z Gleevery;
b) zawarcie i wykonywanie umowy między Tobą a Gleevery: Gleevery wykorzystuje Twoje
Dane do przygotowania umowy oraz do jej wykonywania, a następnie do ewentualnego
śledzenia procesu wywiązywania się przez Ciebie ze zobowiązań wynikających z tej umowy,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W tym celu przetwarzanie Danych następuje każdorazowo
w chwili zawarcia z Tobą umowy i trwa przez okres wykonywania przez Ciebie
(obowiązywania umowy zawartej między Tobą a Gleevery);
c) udostępnienie Tobie panelu klienta / Konta z Serwisie Gleevery: w celu umożliwienia Tobie
złożenia zamówienia na produkty objęte usługami Gleevery, oraz w celu prowadzenia obsługi
umowy, udostępniamy Ci Konto w Serwisie Gleevery (tzw. panel klienta), w ramach którego
możesz, między innymi, śledzić i sprawdzić wszystkie swoje transakcje, dodawać lub
zmieniać swoje dane, składać dyspozycje dotyczące umowy, kontaktować się z Gleevery; w
tym celu przetwarzanie Danych następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i występuje za
każdym razem, gdy logujesz się do swojego Konta w Serwisie Gleevery. Przetwarzanie Danych
w tym celu trwa do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
d) kontakty z Tobą: Gleevery potrzebuje danych kontaktowych do Ciebie, umożliwiających
kontakt między innymi: na potrzeby weryfikacji poprawności wprowadzanych danych
(związanych z umową zawartą przez Ciebie z Gleevery), w celu bieżącego wsparcia procesu
wykonywania umowy, w celu udzielania odpowiedzi na Twoje pytania lub zgłaszane
wątpliwości. Przetwarzanie Danych w tym celu następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
i następuje każdorazowo w momencie kontaktu przez okres do dnia przedawnienia roszczeń
Gleevery, zgodnie z właściwymi przepisami prawa powszechnego (tj. przez okres 6 lat);
e) kontakty ze sklepem stacjonarnym, w którym odebrałeś najmowany produkt / dokonałeś
zakupu: w celu potwierdzenia z Tobą informacji zawartych w zamówieniach, oraz w celu
wydania Ci zamówionych produktów w sklepach stacjonarnych partnerów Gleevery,
upoważnionemu pracownikowi partnerskiego sklepu stacjonarnemu Gleevery przekazuje
Twoje dane w celu sfinalizowania umowy najmu zawartej z Gleevery. Przetwarzanie Danych
następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i występuje za każdym razem, gdy kontaktujesz
się ze sklepem w celu obsługi Twojego zamówienia, w tym odebrania najmowanych przez
Ciebie produktów. Przetwarzanie Danych trwa przez okres wykonania przez Ciebie
zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Gleevery;
f) archiwizacja umów zawartych z Tobą przez Gleevery: umowy zawarte przez Ciebie z
Gleevery stanowią potwierdzenie zasad wykonywania przez Gleevery usług wynajmu na
Twoją rzecz, na podstawie których Gleevery dokonuje między innymi rozliczeń podatkowych
zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Po wykonaniu przez Ciebie zobowiązań umownych
Gleevery przechowuje umowy w celach dowodowych. Przechowywanie Danych w tym celu
następuje zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) RODO, za każdym razem, gdy Gleevery ma obowiązek
wykazać, że doszło do zawarcia umowy z Tobą. Przetwarzanie Danych w tym celu następuje
do dnia przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (tj. przez okres
6 lat);
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g) dochodzenie roszczeń przez Gleevery: w przypadku zaprzestania przez Ciebie wykonywania
umowy zawartej z Gleevery lub nienależytego wykonywania przez Ciebie umowy, Gleevery
może przekazać Twoje dane do firm zajmujących się windykacją oraz Biur Informacji
Gospodarczej w celu wyegzekwowania należności, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f). RODO.
Przetwarzanie Danych w tym celu następuje w momencie, w którym przestaniesz wykonywać
umowę zawartą z nami i trwa do dnia przedawnienia roszczeń, zgodnie z właściwymi
przepisami prawa powszechnego (tj. przez okres 6 lat);
h) na cele analityczne i sprawozdawcze: Gleevery analizuje przekrojowe dane klientów w celach
analitycznych i sprawozdawczych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie Danych
w tym celu następuje za każdym razem, gdy Gleevery analizuje konkretną daną lub
opracowuje statystyki i trwa przez okres 3 lat;
i) na cele marketingu bezpośredniego: Gleevery może wysyłać do Ciebie wiadomości
z informacją o usługach, produktach lub sklepach, w których możesz korzystać z usług
Gleevery, a także o nowych usprawnieniach lub rozwiązaniach, które stosujemy. Ponadto,
Gleevery może, od czasu do czasu, badać poziom satysfakcji z usługi po jej wykonaniu. W
takich przypadkach przysługuje Ci prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
Danych w celu marketingu bezpośredniego. Możesz także cofnąć zgodę na otrzymywanie
informacji handlowych i marketingowych w panelu klienta w ramach Twojego Konta w
Serwisie Gleevery, pisząc na adres e-mail: kontakt@gleevery.com lub przesyłając do nas list
polecony na adres: Gleevery sp. z o.o., ul. Podmiejska 5, 19-300 Ełk. Podstawą prawną
przetwarzania Danych w ww. celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie Danych
następuje każdorazowo w momencie wysyłki do Ciebie wiadomości e-mail lub SMS. Okres
przetwarzania Danych trwa do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich Danych w celu marketingowym, lub cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji
handlowych i marketingowych;
j) na cele marketingu produktów i usług podmiotów trzecich (innych niż Gleevery): o ile
wyraziłeś na to zgodę, na zlecenie partnera Gleevery, możemy wysyłać do Ciebie informacje
na temat produktów lub usług tego partnera, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Przetwarzanie Danych w takim celu następuje każdorazowo w momencie wysyłki do Ciebie
wiadomości e-mail lub SMS. Okres przetwarzania Danych trwa do czasu cofnięcia przez
Ciebie zgody.

G. Pozyskiwanie Twoich Danych
Źródła pochodzenia Danych przetwarzanych przez Gleevery:
a) osoba fizyczna, której Dane dotyczą;
b) sklep stacjonarny lub sklep internetowy, w którym osoba, której Dane dotyczą dokonuje
zakupów lub dokonuje najmu produktów objętych usługami Gleevery;
c) Biura Informacji Gospodarczej;
d) Krajowe Instytucje Płatnicze.

H. Udostępnianie Twoich Danych
Udostępnianie przez Gleevery Twoich Danych może nastąpić na rzecz odbiorcy Danych. Odbiorcą
Danych może być osoba fizyczna, osoba prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot,
któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią (tj. inną niż osoba,
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której dane dotyczą, Administratorem, podmiotem przetwarzającym Dane lub osoba, która – z
upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego – może przetwarzać dane osobowe).
Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania
zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
nie są jednak uznawane za odbiorców Danych w ww. znaczeniu. Przetwarzanie Danych przez te
organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie
do celów przetwarzania. Udostępnienie stanowi przekazanie Danych odbiorcy Danych, który sam
decyduje o celach i środkach przetwarzania danych.
Odbiorcą udostępnianych przez Gleevery Danych mogą być:
a) Krajowe Instytucje Płatnicze (w szczególności: TransactionLink sp z o.o. KRS: 0000823971);
b) Biura Informacji Gospodarczej (w szczególności CRIF sp z o.o. – KRS: 0000185908 oraz ERIF
Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – KRS: 0000182408).

I.

Powierzanie Twoich Danych przez Gleevery

Przez podmiot przetwarzający należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny,
jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza Dane w imieniu Administratora. W przypadku
powierzenia danych podmiot przetwarzający otrzymuje dane osobowe na podstawie umowy
powierzenia zawartej z Administratorem.
Gleevery korzysta lub może korzystać z usług zewnętrznych dostawców, między innymi:
a)
b)
c)
d)

podmiotów wysyłających, na zlecenie Gleevery, wiadomości SMS oraz wiadomości e-mail;
podmiotów obsługujących połączenia telefoniczne;
podmiotów wspomagających odzyskiwanie należności (np. firmy windykacyjne);
podmiotów świadczących na rzecz Gleevery usługi prawne, usługi księgowe, usługi
informatyczne (w tym hostingowe), usługi marketingowe – związane z działalnością
gospodarczą Gleevery;
e) podmiotów świadczących na rzecz Gleevery usługi mające na celu weryfikację klientów;
f) inne podmioty przetwarzające Dane na zlecenie Administratora.
Wymienione podmioty przetwarzają Dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie
zgodnie z poleceniami Administratora.

Gleevery nie korzysta z usług dostawców, w związku z którymi Dane mogą być przekazywane poza
teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

J.

Bezpieczeństwo Twoich Danych

Komunikacja między urządzeniem użytkownika a serwerem Gleevery jest szyfrowana z użyciem
protokołu SSL (Secure Socket Layer), tj. odpowiedniego kodowania przekazywanych danych. System
Gleevery posiada odpowiednie zabezpieczenia przed atakami hakerskimi i próbą przejęcia
posiadanych danych. Zgodnie z właściwymi regulacjami obejmującymi instytucje płatnicze, firmy
oferujące płatności online powinny spełniać rygorystyczne standardy bezpieczeństwa Payment Card
Industry Data Security Standard (PCI DSS), co pozwala na spełnienie najwyższych dostępnych obecnie
standardów ochrony w tym zakresie.
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K. Okres przechowywania Twoich Danych
Gleevery przechowuje Twoje Dane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je
zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego
przechowywania. Okresy przechowywania mogą różnić się w zależności od celu przetwarzania.
Maksymalny okres przechowywania Twoich danych wynosi 6 lat, licząc od dnia zawarcia ostatniej
umowy z Gleevery. Po upływie okresu przechowywania, wskazanych w sekcji F. – „Cele przetwarzania
Twoich Danych”, Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

L. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich Danych
W związku z przetwarzaniem Twoich Danych przysługują Ci następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści Twoich Danych;
b) prawo zmiany lub aktualizacji, sprostowania danych osobowych, jeśli Twoje Dane, które
Gleevery przetwarza, są niedokładne lub niekompletne;
c) w przypadku, w jakim podstawą prawną przetwarzania Danych jest zgoda, przysługuje Ci
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania Danych;
e) prawo do przenoszenia Danych, tj. prawo otrzymania od Administratora Danych
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do
odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi Danych lub
zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora. Administrator zrobi to
wyłącznie wówczas, gdy takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia
danych osobowych przysługuje jedynie w zakresie Danych przetwarzanych na podstawie
umowy lub zgody, oraz których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo do odwołania się od decyzji podejmowanej na podstawie zautomatyzowanego
przetwarzania danych osobowych;
g) prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Twoje Dane
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
h) prawo do usunięcia Danych, gdy Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały
zebrane, a Gleevery nie ma podstaw do ich przetwarzania;
i) prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru.
Uwaga: każdej osobie, której Dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego
organu nadzoru, gdy osoba ta uzna, że przetwarzanie Danych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
W Polsce właściwym organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; adres:
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03
01, kancelaria@uodo.gov.pl; https://uodo.gov.pl/.
Z www. uprawnień możesz skorzystać, pisząc do nas i składając odpowiednią dyspozycję, na adres
e-mail: rodo@gleevery.com lub na adres: Gleevery sp. z o.o., ul. Podmiejska 5, 19-330 Ełk.
W celu realizacji Twojej dyspozycji Gleevery może dokonać weryfikacji Twojej tożsamości.
W ciągu miesiąca od otrzymania od Ciebie ww. informacji zawierającej dyspozycję udzielimy Ci
informacji o działaniach podjętych w odpowiedzi na tę dyspozycję, przy czym w przypadkach
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szczególnie zawiłych lub skomplikowanych termin ten może zostać wydłużony o kolejne 2 miesiące
od otrzymania Twojej dyspozycji.
Jeżeli Twoja dyspozycja okazałaby się oczywiście nieuzasadniona lub nadmierna Gleevery może
odmówić podjęcia działań w związku z takim zgłoszeniem dyspozycji.

M. Informacje marketingowe
Możesz wyrazić zgodę na otrzymywanie od Gleevery informacji handlowych oraz marketingowych
drogą elektroniczną i w każdym czasie możesz zrezygnować z ich otrzymywania. W tym celu napisz
na adres e-mail: kontakt@gleevery.com lub wyślij list polecony na adres Gleevery (Gleevery sp. z o.o.,
ul. Podmiejska 5, 19-300 Ełk). Możesz również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Gleevery
informacji marketingowych o produktach i usługach partnerów Gleevery, którzy zlecili nam takie
działania. Z otrzymywania tych informacji marketingowych możesz zrezygnować pisząc do nas na
adres e-mail: kontakt@gleevery.com, lub wysyłając list polecony na adres Gleevery (Gleevery sp. z
o.o., ul. Podmiejska 5, 19-300 Ełk).

N. Pliki cookies
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym
użytkownika (np. na komputerze), zawierające informacje niezbędne do tego, aby strona
internetowa, która je stworzyła, została wyświetlona poprawnie i dostosowana do preferencji
użytkownika. Pliki cookies mogą być odczytane wyłącznie przez stronę internetową, która je
utworzyła i są bezpieczne dla urządzenia, w którym zostały zapisane. Pliki cookies można w każdej
chwili usunąć, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej. Instrukcje usuwania
plików cookies są różne, a ich treść jest uzależniona od rodzaju wykorzystywanej przeglądarki
internetowej oraz jej ustawień.
W serwisie Gleevery wykorzystujemy jedynie techniczne oraz analityczne pliki cookies.
Techniczne pliki cookies są niezbędne do działania Serwisu Gleevery. Korzystamy z nich
w następujących celach:
a)
b)
c)
d)
e)

optymalizowanie treści wyświetlanych w Serwisie,
zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z Serwisu Gleevery,
poprawne konfigurowanie funkcji Serwisu Gleevery,
uwierzytelnianie użytkowników Serwisu Gleevery,
utrzymywanie sesji transakcyjnej w Serwisie Gleevery.

Z kolei analityczne pliki cookies pozwalają nam ulepszać i rozwijać Serwis Gleevery. Korzystamy z nich
w następujących celach:
a) dostosowywanie zawartości Serwisu do preferencji każdego użytkownika,
b) analizowanie zachowań użytkowników Serwisu,
c) prowadzenie statystyk odwiedzin użytkowników Serwisu.
W czasie każdej wizyty w Serwisie Gleevery automatycznie zbierane są następujące dane dotyczące
wizyty: adres IP urządzenia użytkownika (np. komputera), nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, typ
systemu operacyjnego, rodzaj urządzenia, z którego jest nawiązywane połączenie, czas połączenia
użytkownika z Serwisem Gleevery.
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Uwaga: dane pozyskane dzięki plikom cookies same w sobie nie pozwalają nam na identyfikację
użytkownika.
W Serwisie Gleevery korzystamy zarówno z sesyjnych jak i z trwałych plików cookies. Sesyjne pliki
cookies ulegają skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej. Z kolei trwałe pliki cookies
pozostają na urządzeniu (np. na komputerze) przez określony czas, wskazany w parametrach danego
pliku lub do czasu ich manualnego usunięcia.
Uwaga: w każdym czasie możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies,
określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego
urządzenia. Zmian tego rodzaju ustawień możesz dokonać przede wszystkim za pomocą ustawień
przeglądarki internetowej, z której korzystasz (szczegółowe informacje o obsłudze plików cookies
dostępne są w ustawieniach danej przeglądarki internetowej), np. w taki sposób, aby blokowana była
automatyczna obsługa plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub każdorazowo
użytkownik był informowany o umieszczeniu cookies na urządzeniu. Zawracamy jednak uwagę, że
wprowadzenie niektórych ograniczeń w zakresie plików cookies może wpłynąć na wybrane
funkcjonalności dostępne w Serwisie Gleevery.

O. Postanowienia końcowe
Niniejsza Polityka wchodzi w życie dnia 08.04.2022 i jest stale dostępna na stronie internetowej
Gleevery po adresem https://gleevery.com/polityka-prywatnosci
W uzasadnionych przypadkach treść Polityki może ulegać zmianie. O każdej zmianie zostaniesz
wyraźnie poinformowany przez Gleevery.

Data ostatniej modyfikacji Polityki Prywatności: 08.04.2022
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