
Polityka prywatności i cookies 

 

Drogi uczestniku, sprawdź w jaki sposób KAN Sp. z o.o. czyli administrator Twoich danych osobowych, 

zbiera je i przetwarza. Pamiętaj o prawach jakie Tobie przysługują. W niniejszej Polityce Prywatności i 

Cookies opisujemy kwestie związane z korzystaniem ze strony www.wspieramynajlepszych.pl.  

 

1. Pliki Cookies 

Czym jest plik cookie? 

Pliki cookies (po polsku ciasteczka) to małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę 

internetową, podczas odwiedzania stron WWW. Informacje zawarte w danym pliku cookie mogą być 

odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Tym samym strona internetowa nie może 

mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika. 

Dzięki informacjom zawartym w plikach cookies strona „wie”, w jaki sposób z niej korzystasz i może 

odpowiednio dostosować wyświetlane dla Ciebie treści lub zaoferować Ci pomoc. 

 

Do czego strona wykorzystuje pliki cookies? 

Na platformie wykorzystujemy pliki cookies techniczne, analityczne i marketingowe. 

Techniczne pliki cookies są niezbędne dla prawidłowego działania platformy. Wykorzystujemy je, aby: 

• zapamiętać, czy wyraziłeś zgodę na wyświetlanie na stronie internetowej platformy wybranych 

treści; 

• utrzymać Twoją sesję, kiedy odwiedzasz i logujesz się na platformę i korzystasz z jej 

funkcjonalności. 

Z analitycznych plików cookies (w tym marketingowych) korzystamy po to, aby ulepszyć 

funkcjonowanie naszej strony internetowej oraz mierzyć, nie identyfikując Twoich danych osobowych, 

skuteczność podejmowanych przez nas działań marketingowych. 

Między innymi, przy wykorzystaniu analitycznych plików cookie, tworzymy zbiorcze statystyki i analizy, 

które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest nasza platforma. Te działania 

pozwalają nam na stałe udoskonalanie struktury i zawartości platformy, by w jak największym stopniu 

odpowiadała ona potrzebom użytkowników. 

W przypadku tego rodzaju plików cookie korzystamy z rozwiązań i narzędzi Google, tj. Google Analytics. 

Więcej informacji na temat kodu Google Analytics i plików cookies Google’a znajdziesz w Zasadach 

Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności. 

 

Jak długo korzystamy z plików cookies? 

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies: 

• sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu aż do opuszczenia strony internetowej lub 

wyłączenia przeglądarki internetowej;  



• stałe – pozostają na Twoim urządzeniu przez określony czas albo do momentu ich ręcznego 

usunięcia. 

 

Jakie dane zbieramy za pośrednictwem plików cookies? 

Za pomocą technologii cookie zbieramy o Tobie jedynie anonimowe dane statystyczne, służące do 

poprawy wygody korzystania z platformy. 

Nie zbieramy żadnych danych pozwalających na Twoją identyfikację. Jedyną informacją o użytkowniku, 

która jednak bez połączenia z innymi danymi, nie pozwala na jego identyfikację, jest adres IP, z którego 

łączy się użytkownik. 

Twój adres IP może być przekazany także naszym partnerom, w tym Google. Jednak również i w tym 

przypadku, Twoja identyfikacja w oparciu o tą daną nie jest możliwa. 

 

Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików cookies? 

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Jeśli jednak nie 

wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookie przez stronę internetową portalu, poniżej wskazujemy 

sposób, w jaki możesz w każdej chwili zmienić ich ustawienia w taki sposób, aby zapobiec 

zapisywaniu/odczytywaniu się plików cookie podczas Twoich odwiedzin na platformie. 

Przypominamy, że brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies przez stronę 

internetową platformy może uniemożliwić pełne i poprawne korzystanie ze wszystkich 

funkcjonalności. 

 

Jak wyłączyć obsługę plików cookies? 

• W przeglądarce Firefox - LINK 

• W przeglądarce Google Chrome - LINK 

• W przeglądarce Microsoft Edge - LINK 

• W przeglądarce Safari - LINK 

• W przeglądarce Opera - LINK 

 

2. Dane Osobowe 

Administratorem danych osobowych jest KAN Sp. z o.o. siedzibą przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-

840 Warszawa. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru 

telefonu, adresu firmowego oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w celach związanych z 

przeprowadzeniem akcji promocyjnych, tj. w celach związanych z prawem danego uczestnika do 

uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz rozliczenia podatku 

dochodowego. 

Administrator danych osobowych powierzy przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi w 

zakresie i celu opisanym w regulaminie promocji, na co Uczestnik wyraża zgodę. Podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika Promocji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek&redirectlocale=pl
https://support.google.com/chrome/?hl=pl#topic=9796470
https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies


Kontakt w sprawie danych osobowych: ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin; adres do korespondencji e-

mail: inspektor@kan-therm.com. 

Uczestnik podając dobrowolnie swoje dane ma prawo dostępu do ich treści, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 

akceptacji w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych lub ograniczenie ich 

przetwarzania może uniemożliwić udział w promocjach lub wydanie nagród. 

Dane osobowe uczestników gromadzone i przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do 

nadzoru promocji oraz jej przeprowadzenia i nie będą przetwarzane w innych celach, nie będą również 

używane do profilowania. 

Dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie EOG. 

 

 

Organizator promocji: 

G3 s.c., ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa 

 


