Załącznik nr 2 – POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926 ze zm. ) informujemy, iż wszystkie Państwa dane osobowe zgromadzone
na www.dobrypracownik.pl, www.workabroad.ua nie są wykorzystywane w celach
marketingowych ani przekazywane osobom trzecim. Dbamy o to, aby prawo użytkowników
do prywatności nie zostało naruszone. Administratorem danych osobowych zgromadzonych
na www.dobrypracownik.pl, www.workabroad.ua jest Mannschaft sp. z o.o. Sp.
Komandytowa ul. Kościelna 11/7, 00-218 Warszawa, POLSKA.

W czasie korzystania z www.dobrypracownik.pl, www.workabroad.ua (składanie
zamówienia, logowanie się), możesz być poproszony o podanie niektórych swoich danych
osobowych.

Pamiętaj o tym, że:
1. Wszystkie podane przez Ciebie informacje pozostają bezpieczne w naszej bazie danych,
nikt poza nami nie ma do niej dostępu.
2. Nigdy nie przekazujemy tych danych osobom trzecim, nigdy też nie wykorzystujemy ich do
innych celów niż te bezpośrednio związane z serwisem, czyli realizacji zamówień lub
wysyłania newslettera.
Wszystkie podane przez Ciebie informacje możesz w każdej chwili zmienić lub usunąć
poprzez zalogowanie się na swoje konto sklepowe lub poproszenie o wprowadzenie zmian
obsługę sklepu.

Niezapowiedziane wiadomości
Osoby, które zapisały się do newslettera, będą otrzymywały tylko newsletter sklepu oraz
informacje, które uznamy za interesujące, gdyż będą związane z działalnością serwisu.
Subskrybenci list mailingowych mają w każdym momencie możliwość rezygnacji z
otrzymywania listów elektronicznych przesyłanych przez serwis.

(Ciasteczka)
W celu lepszego poznania Państwa oczekiwań i przygotowania odpowiedniej oferty
stosujemy mechanizm „s”. Są to informacje, które nasz serwer zapisuje na dysku Państwa
komputera, dzięki czemu będziecie Państwo „rozpoznawani” przy każdym kolejnym
połączeniu z serwisem. Dzięki temu możemy uzyskać podstawowe informacje o tym, jak
często odwiedzacie Państwo nasz serwis oraz jakie jego elementy najbardziej Państwa

interesują. Informacje te wykorzystujemy jedynie w celu tworzenia statystyk dotyczących
odpowiedzialności serwisu www.dobrypracownik.pl, www.workabroad.ua.
System „s” nie przeszkadza w działaniu Państwa komputera i można go wyłączyć, jednakże
należy pamiętać, iż „s” pozwalają na ułatwienie poruszania się po serwisie.
Każda przeglądarka oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików „s”. Dla przykładu
w przeglądarce Internet Explorer należy wybrać opcję „Narzędzia” / „Opcje internetowe” /
„Prywatność” / „Zaawansowane” / „Zablokuj pliki „. Można również skasować „s” znajdujące
się na Państwa komputerze poprzez opcję „Narzędzia” / „Opcje internetowe” / „Ogólne” /
„Usuń pliki „.

Numery IP
Podobnie jak większość serwisów, sweetvillage.pl analizuje logi dostępowe z informacjami o
numerze IP użytkowników. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach
administracyjnych i przede wszystkim przy analizach statystycznych naszych Użytkowników.

Usunięcie konta serwisowego
Każdy z użytkowników sweetvillage.pl może poprosić o usunięcie własnego konta w serwisie.
Wszystkie dane zostaną skasowane, zostanie również usunięty e-mail z bazy danych.

Opinie Klientów
Opinie umieszczane przez Klientów pod produktami oraz będące oceną serwisu (również
wysłane na adres e-mail serwisu) stają się własnością www.dobrypracownik.pl,
www.workabroad.ua i mogą zostać użyte w takiej formie lub skróconej do promocji serwisu
lub produktów w nim się znajdujących. Opinie takie nie będą podpisane imieniem i
nazwiskiem, chyba że Klient postanowił inaczej.

Niepożądane treści
Dbamy o to, aby nasz serwis nie zawierał treści sprzecznych z prawem polskim i
międzynarodowym, między innymi nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej, bądź
wyznaniowej. Serwis nie może także zawierać treści pornograficznych, nagannie moralnych
bądź uważanych za nieetyczne.

Uwagi końcowe
Korzystając z www.dobrypracownik.pl, www.workabroad.ua akceptujesz zasady zawarte w
Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do
wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą treści zawarte na

witrynie sweetvillage.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Podstawowa zasada nie
zmieni się nigdy: nie udostępniamy Twoich danych nikomu!

Pragnąc zapewnić Państwu najwyższy standard usług informujemy o możliwości kierowania
pytań i sugestii pod adres: biuro@mannschaft.pl .

Co oznacza termin Cookies?
Cookies to informacje, zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Wszyscy stosują cookies –
dlaczego? Dzięki cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje – jak na przykład
ustawienie miasta albo ostatnio przeglądane aukcje. Cookie NIE identyfikuje Twoich danych
osobowych. Cookie NIE ma żadnego wpływu na Twoje oprogramowanie ani sprzęt. I jeszcze
jedna ważna rzecz - cookie może odczytać wyłącznie nasza firma.
Po co stosujemy pliki Cookie?
•Uwierzytelnianie – Wykorzystuje pliki cookie do identyfikacji zalogowanego użytkownika,
aby wyświetlić mu właściwe informacje, odpowiadające jego zainteresowaniom.
•Bezpieczeństwo – korzystamy z plików cookie w celu wsparcia mechanizmów
zapobiegających nadużyciom w serwisach www w tym także wycieku danych.
•Preferencje, funkcje i usługi - korzysta z plików cookie w celu uzyskania informacji na temat
preferencji językowych i komunikacyjnych użytkownika. Po z tym umożliwimy innym
podmiotom na wykorzystywanie mechanizmu cookies na naszych stronach. Są to m.in.
podmioty udostepniające „tzw. wtyczki społecznościowe, w szczególności serwisy Facebook,
Youtube, Twitter:
•Reklama. Możemy również wykorzystać pliki cookie w celu pokazania użytkownikowi
interesującej go reklamy, na stronach
•Wydajność, analiza oraz badania korzystamy z plików cookie, aby dowiedzieć się, jak dobrze
działają nasze strony www. Ponadto, wykorzystujemy pliki cookie, aby zrozumieć, usprawnić
oraz prowadzić badania na temat produktów, funkcji oraz usług, między innymi w czasie, gdy
użytkownicy wchodzą na nasze strony z innych witryn, aplikacji lub urządzeń podczas pracy
na komputerze lub urządzeniu mobilnym.
Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w
ustawieniach preferencji. Ograniczenie możliwości witryn do ustawienia plików cookie może
pogorszyć ogólną jakość korzystania z witryny.

Wykorzystując oprogramowanie Google Analytics witryna zamieszcza w komputerze
użytkownika kod zliczający umożliwiający zbieranie danych o użytkownikach. Informujemy,
że jest stroną umowy z GOOGLE Inc. i używa mechanizmu anonimizacji nr IP użytkownika. W

każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie
Google Analitycs poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

Jak pliki „cookies” wpływają na przeglądaną obecnie stronę www?”
Cookies pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do oczekiwań
użytkowników. Z kolei analityczne pliki „cookies” wykorzystywane są w celu oceny statystyk
wejść na stronę internetową. Pozwalają one nam ocenić, jakie są upodobania i oceny
użytkowników, a także jak możemy ulepszać stronę internetową dla użytkownika.
Cookies służące do uwierzytelniania, umożliwiają m.in. łatwe logowanie, uzupełnianie
formularzy, zapamiętywanie ustawień stron www wybranych przez użytkownika.
Jak zarządzać swoimi plikami „cookies”?
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki.
Informujemy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania,
Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika, może utrudnić korzystanie z stron
www, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych firm, aby poznać ich
zasady korzystania z plików cookie:

Polityka ochrony prywatności Google Analytics
W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową,
której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
•Internet Explorer
•Chrome
•Safari
•Firefox
•Opera

Urządzenia mobilne:
•Android
•Safari
•Windows Phone
•Blackberry

Flash cookies
Serwis WWW firmy Adobe zawiera informacje o sposobie usuwania i wyłączania plików
cookie odtwarzacza Flash w konkretnych domenach:
http://www.adobe.com/products/flashplayer/security.
Należy pamiętać, że ograniczenie korzystania z plików cookie odtwarzacza Flash
prawdopodobnie wpłynie na działanie aplikacji opartych na technologii Flash, zaś wyłączenie
plików cookie odtwarzacza Flash na stronach www uniemożliwi odtwarzanie większości
treści.

