
Polityka Prywatności serwisu easyraty.pl 
 
1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych 
użytkowników serwisu easyraty.pl (dalej "Serwis"), dostępnego pod adresem 
http://easyraty.pl lub innym adresem udostępnionym operatora Serwisu. 
 
2. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z dowolnej funkcjonalności Serwisu. 
 
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu (dalej "ADO") jest 
EASY RATY SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku Al. Grunwaldzka 309 KRS:0000703704 Kapitał 
zakładowy 200 000 PLN 
 
4. ADO przetwarza dane osobowe Użytkowników z poszanowaniem przepisów 
obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z zasadami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 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 "RODO"). 
 
5. Zawartość stron Serwisu można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych 
osobowych. Podawanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Dane 
Użytkowników wykorzystywane są wyłącznie w celu świadczenia usług Serwisu. 
 
6. Użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz 
możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania zaprzestania 
przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych. 
 
7. Dane wpisywane przez Użytkowników w formularzach online dostępnych na stronach 
Serwisu chronione są poprzez szyfrowanie za pomocą bezpiecznego protokołu SSL (Secure 
Socket Layer).  
 
8. Dane Użytkowników nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem sytuacji, 
w których wymagają tego przepisy obowiązującego prawa, bądź Użytkownik wyraził na to 
swoją zgodą. 
 
9. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej Polityki Prywatności. 
 
 
POLITYKA COOKIES 
 
1. Serwis korzysta z plików cookies. 
 
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki 
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i 
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają 
nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu 
końcowym oraz unikalny numer. 
 
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies 
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 
 



4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu 
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
b) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi 
na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 
 
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session 
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które 
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia 
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki 
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w 
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
 
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) 
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym 
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. 
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także 
automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera 
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 
 
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności 
dostępne na stronach internetowych Serwisu. 
 
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i 
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu 
reklamodawców oraz partnerów. 
 
9.  Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, 
do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W 
tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania 
na danej stronie. 
 
10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową 
Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy 
pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ 
 
11. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia 
przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, 
bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych 
przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu. 
 
 
 


