
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Operatorem serwisów vacosystem.pl, vaco-pozycjonowanie.pl, raporty.vacosystem.com.pl 

jest Vaco System Grzegorz Siepielski, ul. Łąkowa 11, 62-402 Ostrowite, NIP: 667-168-29-98. 

2. Funkcje związane z pozyskiwaniem informacji o użytkownikach, ich zachowaniu, serwisy 

wykonują poprzez: 

- zapisywanie w urządzeniach tzw. „ciasteczek” – plików cookies, 

- dobrowolnie podawane informacje znajdujące się w formularzu 

- działania operatora hostingowego HEKKO, istniejącego pod adresem hekko.pl, który 

gromadzi logi serwera WWW. 

 

INFORMACJE W FORMULARZACH 

1. Informacje podawane przez użytkownika są dobrowolne i od niego zależy ich treść. 

2. Serwis ma możliwość kompletowania i zapisywania informacji dotyczących połączenia – 

między innymi adresu IP oraz czasu. 

3.Dane zawarte w formularzu mogą być udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie za 

zgodą użytkownika. 

4. Dane, które są dobrowolnie podawane w formularzu, stanowić mogą zbiór potencjalnych 

klientów, którzy znajdują się w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Danych 

Osobowych. 

5. W związku z funkcjami konkretnego formularza, dane w nim podawane są odpowiednio 

przetwarzane. Dotyczy to np. procesu obsługi zgłoszenia serwisowego bądź kontaktu w 

celach handlowych, 

6. Podawane dane, które znajdują się w formularzu, mogą być przekazywane podmiotom, 

które w sposób techniczny realizują określone usługi. Dotyczy to między innymi 

przekazywania informacji dotyczących posiadacza rejestrowanej domeny – do podmiotów, 

które są operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć 

Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów, które obsługują płatności lub innych podmiotów, z 

którymi Operator Serwisu podjął współpracę. 

 

INFORMACJE O PLIKACH COOKIES 

1. Informujemy, że Serwisy vacosystem.pl, vaco-pozycjonowanie.pl, 

raporty.vacosystem.com.pl korzystają z plików cookies. 

2. Pliki cookies – tzw. ciasteczka – są danymi o charakterze informatycznym. W ich skład 

wchodzą między innymi pliki tekstowe, które gromadzone w urządzeniu końcowym 

Użytkownika Serwisu, są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. 

„Ciasteczka” w większości przypadków zawierają nazwę strony internetowej, z której 

pochodzą, unikalny numer oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym.  

3. Operator Serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym 

Użytkownika Serwisu pliki cookies i posiada do nich dostęp. 

4. Pliki cookies wykorzystuje się w następujących przypadkach: 

- tworzenie statystyk pomagających zrozumieć sposób, w który Użytkownicy Serwisu 

korzystają ze stron internetowych. Pozwala to na podejmowanie działań zmierzających do ich 

ulepszenia zarówno pod kątem struktury, jak i samej zawartości, 

- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu, co oznacza, że po jednorazowym wpisaniu loginu i 

hasła, Użytkownik nie musi ponownie logować się na każdej podstronie serwisu. 

- określenie profilu użytkownika, które ma na celu dostosowanie materiałów w sieciach 

reklamowych – głównie w sieci Gogle, do jego indywidualnych potrzeb. 



 

 

5. Serwisy wykorzystują zasadniczo dwa rodzaje „ciasteczek”: „sesyjne” – session cookies i 

„stałe” – persistent cookies. Pierwsze należą do plików tymczasowych, przechowywanych w 

urządzeniu końcowym Użytkownika tylko do momentu jego wylogowania, opuszczenia 

strony internetowej bądź wyłączenia przeglądarki internetowej. Drugie są plikami stałymi, 

które w urządzeniu końcowym Użytkownika są przechowywane przez określony w 

parametrach plików Cookies czas, bądź do momentu, kiedy Użytkownik sam je usunie.  

6. Przeglądarka internetowa najczęściej w sposób domyślny umożliwia przechowywanie 

plików cookies w urządzeniu końcowym. W tym też zakresie Użytkownicy Serwisów mogą 

dokonywać zmian w ustawieniach. Przeglądarka internetowa daje możliwość usunięcia 

plików cookies, podobnie jak ich automatycznego blokowania. Więcej informacji na ten 

temat można znaleźć w pomocy lub w dokumentacji przeglądarki internetowej. 

7. Ograniczenia w stosowaniu „ciasteczek” mogą mieć wpływ na pewne funkcjonalności, 

które są dostępne na stronach Serwisu. 

8. „Ciasteczka” zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, mogą być 

wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców czy 

partnerów. 

9. Rekomendowane jest, by Użytkownik Serwisu zapoznał się z regułami polityki ochrony 

prywatności tych firm. Ma to na celu zaznajomienie się z zasadami korzystania z plików 

cookies wykorzystywanymi w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. 

10. „Ciasteczka” mogą zostać użyte przez sieci o charakterze reklamowym – głównie sieci 

Google do wyświetlania reklam, które są najbardziej dostosowane do sposobu korzystania 

Użytkownika z Serwisu. Mogą one przechowywać informacje dotyczące ścieżki nawigacji 

danego użytkownika bądź czasu pozostawania na konkretnej stronie.  

11. Użytkownik ma możliwość przeglądania oraz edytowania informacji, które wynikają z 

plików Cookies i dotyczą jego działań i preferencji gromadzonych przez sieć reklamową 

Google. Odbywa się to przy pomocy narzędzia https://www.google.com/ads/preferences/ 

 

 

LOGI SERWERA  

1. W warstwie serwerowej logowaniu podlegają informacje o niektórych zachowaniach 

użytkowników, które są wykorzystywane tylko dla celów administracyjnych i dla 

zapewnienia możliwie najlepszej obsługi świadczonej w ramach usług hostingowych. 

2. Zasoby, które są przeglądane, identyfikowane są za pośrednictwem adresów URL. 

Dodatkowo zapis może obejmować: 

- czas przyjścia zapytania, 

- czas, w którym została wysłana odpowiedź 

- nazwę stacji klienta – identyfikacja jest realizowana poprzez protokół HTTP, 

- informacje dotyczące błędów, które nastąpiły podczas realizacji transakcji HTTP, 

- adres URL należący do strony otwieranej poprzednio przez użytkownika – referer link – 

tylko w sytuacji, gdy przejście do serwisu odbyło się za pośrednictwem odnośnika. 

- informacje dotyczące przeglądarki Użytkownika, 

- informacje obejmujące adres IP. 

3. Powyższe dane nie są łączone z konkretnymi osobami, które przeglądają strony. 

4. Powyższe dane wykorzystuje się wyłącznie do zadań związanych z administrowaniem 

serwerem. 

 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH 

https://www.google.com/ads/preferences/


1.  Dane mogą zostać udostępniane podmiotom o charakterze zewnętrznym wyłącznie w 

granicach prawa. 

2. Dane, które pozwalają na identyfikację osoby o charakterze fizycznym, są udostępniane 

wyłącznie po uzyskaniu od niej zgody.  

3. Zebrane przez serwis informacje mogą być udostępniane upoważnionym organom, ale 

tylko w zakresie wynikającym ze zgodnego z prawem żądania. 

 

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ? 

1. W sytuacji, gdy użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, ma prawo dokonać 

zmiany w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki. Informujemy jednak, że wyłączenie 

obsługi plików cookies – „ciasteczek” – niezbędnych dla procesów uwierzytelnienia, jak 

również bezpieczeństwa i utrzymania preferencji użytkownika – może utrudnić, a nawet 

całkowicie uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych. 

2. Aby optymalnie zarządzać ustawieniami plików cookies, należy wybrać z poniższej listy 

przeglądarkę/ system i postępować w sposób, jaki nakazują instrukcje: 

- Internet Explorer 

- Chrome 

- Safari 

- Firefox 

- Opera 

- Android 

- Safari (iOS) 

- Windows Phone 

- Blackberry 

 

 

 

 


