Polityka ochrony prywatności strony internetowej
w IMPULS-LEASING Polska
Zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką ochrony prywatności, która wyjaśnia zasady
oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach
serwisu internetowego funkcjonującego pod adresem www.impuls-leasing.com.pl,
prowadzonego przez IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
al. Jerozolimskie 212 A (dalej również IMPULS-LEASING) .
W związku z powyższym IMPULS-LEASING zobowiązuje się do poszanowania Państwa
prywatności w Internecie oraz dołoży wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia
wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych ("Dane Osobowe").

Korzystanie ze strony IMPULS-LEASING
Strona IMPULS-LEASING ma charakter informacyjny. Pytania dotyczące określonych
przedmiotów i produktów leasingowych oraz związanych z nimi usług należy kierować
do
siedziby
głównej
IMPULS-LEASING
i
jej
oddziałów.
IMPULS-LEASING zaznacza, że informacje publikowane na stronie www.impulsleasing.com.pl nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego ani nie
należy ich traktować jako porad w kwestiach leasingowych, prawno-podatkowych czy innych.
Dokładamy wszelkich starań, aby publikowane informacje były aktualne i rzetelne.
Prawo własności
IMPULS-LEASING zastrzega sobie wszelkie prawa własności intelektualnej do treści, formy,
tekstów źródłowych oraz oprogramowania zamieszczanych na stronie internetowej.
Użytkowanie, kopiowanie i zapisywanie strony internetowej, jej treści, wyników
wygenerowanych lub wyświetlanych w celach prezentacji, w całości lub w częściach jest
dozwolone wyłącznie dla celów prywatnych. Wszystkie działania wykraczające poza ww.
ustalenia wymagają uprzedniej zgody IMPULS-LEASING.
Linki do strony IMPULS-LEASING
Umieszczanie linków do strony IMPULS-LEASING na innych stronach jest dopuszczalne po
uzyskaniu uprzedniej zgody IMPULS-LEASING.
Udostępnianie danych
Użytkownik, który za pośrednictwem strony internetowej przekazuje informacje lub inne
materiały, przekazuje także nieograniczone prawo do ich wykorzystania, przedruku, zmian,
przenoszenia i dalszego udostępniania. Ponadto wyraża zgodę na wykorzystanie
przez IMPULS-LEASING wszelkich przesłanych pomysłów, projektów, informacji i rozwiązań
technicznych.
„Cookies”
Serwis internetowy www IMPULS-LEASING korzysta z niewielkich plików tekstowych (tzw.
cookies), zapisywanych na komputerze lub innym urządzeniu końcowym użytkownika strony.
W pliku cookie zapisywane są informacje odnoszące się do użytego urządzenia końcowego.

Nie oznacza to jednak, że za ich pośrednictwem IMPULS-LEASING otrzymuje wprost
informację o tożsamości użytkowników strony.
Na stronie internetowej IMPULS-LEASING są stosowane tak zwane sesyjne pliki cookie. Służą
one rozpoznaniu, że dany użytkownik odwiedził już poszczególne strony naszej witryny. Po
opuszczeniu strony internetowej IMPULS-LEASING są one automatycznie usuwane. Aby
zapewnić przyjazne użytkownikowi korzystanie ze strony internetowej, są stosowane także
czasowe pliki cookie. Są one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika na ustalony
okres czasu. Jeżeli użytkownik ponownie odwiedza stronę internetową IMPULS-LEASING,
następuje automatyczne rozpoznanie, że użytkownik już odwiedzał stronę oraz dokonywał
określonych działań (aby czynności tych nie trzeba było wykonywać ponownie). Pliki cookies
są stosowane na stronie IMPULS-LEASING również w celu statystycznej analizy korzystania
ze strony internetowej oraz utrzymania sesji. W tym zakresie zbierane są automatycznie
informacje takie jak: liczba, czas, data i źródło odwiedzin strony www, czy też rodzaj
przeglądarki z jakiej korzysta użytkownik. Dane te wykorzystywane są w celach statystycznych
i mają służyć ulepszeniu naszego serwisu w zakresie użyteczności oraz atrakcyjności dla
użytkowników. IMPULS-LEASING stosuje pliki cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów IMPULS-LEASING w postaci
optymalizacji strony internetowej.
Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Użytkownicy
mogą jednak tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby na ich urządzeniach końcowych nie
były zapisywane żadne pliki cookie albo aby na ekranie pojawiała się informacja, zanim
zostanie założony nowy plik cookie. Całkowite wyłączenie plików cookie może jednak
skutkować tym, że nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej
IMPULS-LEASING.
Google Analytics
W celu dostosowania zawartości strony internetowej IMPULS-LEASING do preferencji
użytkowników i ich ciągłej optymalizacji, na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f) RODO IMPULSLEASING korzysta z Google Analytics, usługi analitycznej świadczonej przez firmę Google
Ireland Limited („Google”). Uzasadniony interes IMPULS-LEASING polega na optymalizacji
strony internetowej. W tym kontekście tworzone są spseudonimizowane profile użytkowników
i wykorzystywane pliki cookie. Plik cookie generuje przy tym następujące informacje dotyczące
korzystania z tej strony internetowej: typ / wersja przeglądarki, używany system operacyjny,
adres URL (strony odwiedzonej wcześniej), nazwa hosta komputera, z którego nastąpiło
wejście (adres IP), godzina wysłania zapytania na serwer. Informacje te są używane do analizy
korzystania ze strony internetowej IMPULS-LEASING, sporządzania raportów o aktywności
na tej stronie oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron
internetowych i Internetu w celu przeprowadzenia badań rynkowych i dostosowania zawartości
tych stron internetowych do preferencji użytkowników. Adresy IP są anonimizowane, tak aby
nie było możliwe ich przyporządkowanie (tak zwane maskowanie IP).
Można zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki
internetowej – w takim wypadku nie będzie jednak możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji
tej strony internetowej w całym zakresie. Ponadto można zapobiec gromadzeniu
i przetwarzaniu przez firmę Google danych zbieranych za pomocą plików cookie oraz
dotyczących korzystania ze strony internetowej (w tym adresu IP) poprzez pobranie i instalację
tego dodatku do przeglądarek. Więcej informacji na temat ochrony danych w odniesieniu
do Google Analytics można znaleźć na stronie internetowej Google Analytics.

Informacje wygenerowane w plikach cookie są wysyłane na serwer Google w USA i tam
zapisywane. Informacje te są również przekazywane osobom trzecim, o ile jest to wymagane
prawem lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie.
Po anonimizacji adresu IP jego powiązanie z Państwa osobą nie jest już możliwe. Dane
opracowane statystycznie są usuwane w Google Analytics po 26 miesiącach. W raportach
sporządzonych na podstawie Google Analytics nie znajduje się żadne odniesienie do osoby.
GOOGLE ADS (DAWNIEJ GOOGLE ADWORDS)
Na podstawie uzasadnionych interesów IMPULS – LEASING w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO (tj. analiza i optymalizacja strony internetowej), spółka korzysta z usługi „Google Ads“
(wcześniej „Goolge AdWords“) świadczonej przez spółkę Google Ireland Limited, Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google").
Google Ads to internetowy serwis reklamowy, który umożliwia reklamodawcom obsługę reklam
zarówno w wynikach wyszukiwarki Google, jak i w sieci reklamowej Google. Reklama Google
Ads umożliwia reklamodawcy wstępne zdefiniowanie słów kluczowych w celu wyświetlenia
ogłoszenia w wynikach wyszukiwarki Google tylko wtedy, gdy użytkownik pobierze odpowiedni
wynik wyszukiwania z wyszukiwarki Google.
Google jest przedsiębiorstwem powiązanym z Google LLC., znajdującym się w Stanach
Zjednoczonych (1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043), która to spółka
przystąpiła do amerykańsko-europejskiej konwencji ochrony danych „Tarcza Prywatności“,
która
zapewnia
przestrzeganie
norm
prywatności
obowiązujących
w
UE
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Usługa Google Ads służy promowaniu strony internetowej IMPULS – LEASING poprzez
wyświetlanie interesujących reklam na stronach internetowych osób trzecich i w wynikach
wyszukiwarki Google.
Jeśli dana osoba dotrze do strony internetowej IMPULS-LEASING za pośrednictwem reklamy
Google, Google zapisze tzw. plik cookie konwersji na urządzeniu końcowym danej osoby,
który traci ważność po trzydziestu dniach i nie służy do identyfikacji danej osoby. Jeśli plik
cookie konwersji jeszcze nie wygasł, jest on używany do śledzenia, czy niektóre podstrony na
stronie internetowej były odwiedzane. Zarówno IMPULS – LEASING, jak i Google może użyć
pliku cookie konwersji do śledzenia, czy osoba, która przyszła na stronę internetową IMPULS
– LEASING za pośrednictwem reklamy wygenerowała obrót, tzn. zawarła umowę z IMPULSLEASING.
Dane i informacje zbierane za pomocą pliku cookie do konwersji są wykorzystywane przez
Google do tworzenia statystyk odwiedzin na stronie internetowej IMPULS-LEASING.
Te statystyki odwiedzin są z kolei wykorzystywane przez IMPULS-LEASING do określenia
całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali skierowani na stronę www za pośrednictwem
reklam, tj. do określenia skuteczności poszczególnych reklam oraz do optymalizacji reklam na
przyszłość. Ani IMPULS-LEASING, ani inni reklamodawcy Google nie otrzymują od Google
żadnych informacji, które mogłyby zidentyfikować daną osobę.
Conversion-Cookies - cookie służący do konwersji służy do przechowywania danych
osobowych, takich jak strony internetowe odwiedzane przez daną osobę. Za każdym razem,
gdy użytkownicy odwiedzają stronę internetową IMPULS-LEASING, dane osobowe, w tym
adres IP połączenia internetowego wykorzystywanego przez daną osobę, są przekazywane
do Google. Te dane osobowe są przechowywane przez Google. Google może w pewnych
okolicznościach przekazywać te dane osobowe podmiotom trzecim.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili uniemożliwić ustawienie plików cookie na stronie
internetowej IMPULS-LEASING poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej
i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki
internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie Conversion-Cookie - cookie
(ciasteczka) konwersji na urządzeniu końcowym danej osoby. Ponadto, cookie już ustawione
przez Google Ads można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub
innego oprogramowania. Ponadto osoba zainteresowana ma możliwość sprzeciwienia się
reklamie związanej z zainteresowaniami Google. Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać
się z aktualną polityką prywatności Google, odwiedź https://policies.google.com/?hl=pl.
Zastrzeżenia prawne
IMPULS-LEASING zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia w dowolnym czasie
zapisów korzystania ze strony.
Wyrażenie zgody i przetwarzanie danych
Usługi finansowe podlegają regule szczególnego zachowania poufności. Jedną
z najważniejszych zasad obowiązujących w IMPULS-LEASING jest ochrona danych klientów
i kontrahentów.
Niezależnie od tego, gdzie są przechowywane Dane Osobowe (w IMPULS-LEASING
lub przez inne podmioty działające w jej imieniu), zobowiązujemy się podjąć odpowiednie
działania mające na celu ich ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem
osobom trzecim.
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na warunki przedstawione powyżej. Za każdym razem przy przekazywaniu informacji
za pośrednictwem niniejszej witryny wyrażają Państwo zgodę na zbieranie, wykorzystywanie
i ujawnianie tych informacji zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
Dane Osobowe przetwarzane przez IMPULS-LEASING podlegają ochronie zgodnie
z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. 2018 r. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
IMPULS-LEASING jako administratora są dostępne tutaj: http://impuls-leasing.com.pl/wpcontent/uploads/2020/05/obowiazek-informacyjny-v4-7.05.20.pdf poz. 1000 z późn. zm.).
Prywatność małoletnich
IMPULS-LEASING informuje, że witryna internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci.
W związku z tym, IMPULS-LEASING nie zabiega w sposób świadomy o przekazywanie
danych osobowych przez osoby małoletnie (dzieci), nie gromadzimy takich danych bez zgody
ich rodziców czy opiekunów ani nie reklamujemy w sposób świadomy produktów czy usług dla
dzieci.
Zmiany w polityce ochrony prywatności
IMPULS-LEASING będzie informował o zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą
wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania
nowych
produktów
i
usług
w
systemach
IMPULS-LEASING.
W przypadku pytań związanych z innymi aspektami prywatności - związanych z użytkowaniem
serwisu internetowego IMPULS-LEASING - prosimy kierować na adres e-mail:
marketing@impuls-leasing.pl.

