POLITYKA PRYWATNOŚCI
Szanowni Klienci,
informujemy, że XKANTOR.COM dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony
prywatności zarówno obecnych, jak i potencjalnych Klientów korzystających z naszych
serwisów internetowych. W związku z powyższym przekazujemy ogólne informacje dotyczące
zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu
internetowego XKANTOR.COM.
BROS. CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 1, jest
administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 , poz. 926 ze zm.) i przetwarza
dotyczące Państwa dane osobowe pozyskane m.in. za pośrednictwem serwisu internetowego
XKANTOR.COM.
BROS. CONSULTING Sp. z o. o. informuje, że przetwarza dane osobowe Klientów, jak również
Klientów potencjalnych w celu bieżącego świadczenia usług, jak również w celu oferowania
usług lub produktów podmiotów współpracujących z BROS. CONSULTING Sp. z o. o., między
innymi Payholding Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
Dotyczące Klientów dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom powiązanym
kapitałowo z BROS. CONSULTING Sp. z o.o., dostawcom i operatorom systemów
transakcyjnych w tym Payholding Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz partnerom akcji
promocyjnych, jak również podmiotom trzecim współpracującym z BROS. CONSULTING
Sp. z o.o. jedynie w sytuacji, gdy uprzednio wyrażą oni na to swoją zgodę oraz wyłącznie dla
celów wskazanych w zgodzie.
Pragniemy poinformować, iż w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych
przysługuje Państwu prawo kontroli przetwarzania dotyczących Państwa danych oraz żądania
ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia danych, w przypadku, gdy cel dla
którego zostały pozyskane ziścił się oraz zezwalają na to przepisy a także prawo sprzeciwu
wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingowych.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bardzo prosimy kierować pytania na adres mailowy:
info@xkantor.com
POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW „COOKIES” W SERWISACH INTERNETOWYCH.
Serwisy internetowe XKANTOR.COM mogą używać plików cookies (tzw. „ciasteczek”).
Pliki cookies umożliwiają dostosowanie działania stron do preferencji użytkowników. Dzięki
plikom cookies możliwa jest analiza najczęściej odwiedzanych stron serwisu, oraz zachowań
użytkowników. Pliki cookies pozwalają na pomiar skuteczności reklam oraz dostosowanie
przekazu do konkretnej grupy odbiorców. Dzięki plikom cookies jesteśmy w stanie doskonalić
i ulepszać serwisy internetowe tak aby korzystanie z nich było łatwiejsze i wygodniejsze.
Pliki cookies stosowane w serwisach XKANTOR.COM nie przechowują żadnych danych
osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników, które pozwoliłyby na ich
jednoznaczną identyfikację jako Klientów XKANTOR.COM bądź indywidualne osoby.
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Pliki cookies wykorzystywane są przez podmioty współpracujące z BROS. CONSULTING
Sp. z o.o. min.: Payholding Sp. z o.o., Google Inc., Unified Factory LLC – przez spółki powiązane
kapitałowo z BROS. CONSULTING Sp. z o.o. oraz inne podmioty trzecie legitymują się własną
polityką prywatności.
Partnerzy i podmioty trzecie wykorzystują pliki cookies w następujących celach:
•

Payholding Sp. z o.o. – dostarczanie i obsługa systemu transakcyjnego do wymiany
walut realizowane na podstawie Regulaminu Wymiany Walut,

•

Google Inc. – pomiar ruchu internetowego, dopasowanie przekazu reklamowego do
konkretnej grupy odbiorców, pomiar skuteczności działań marketingowych,

•

Leadfeeder (Liidio Oy) – narzędzie połączone z Google Analytics w celu zbierania
i przekazywania do działu obsługi klienta danych o osobach odwiedzających stronę
serwisu,

•

Unified Factory LLC – usługa integracji kanałów komunikacyjnych z klientami poprzez
widget komunikacyjny,

•

Facebook Inc. - przycisk „Lubię to” oraz facebook pixel w celu analizy ruchu na stronie
serwisu ułatwiającego dopasowanie treści reklamowych,

•

Trustpilot, Inc. – społeczność recenzentów oceniająca usługi i produkty w internecie,

•

New Relic Inc. - wykorzystujemy do pomiaru wydajności aplikacji w przeglądarce,

•

Hotjar Ltd. - wykorzystujemy do analizy ruchu na stronie, dopasowanie przekazu
reklamowego do konkretnej grupy odbiorców oraz pomiaru skuteczności działań
marketingowych,

•

Heap Inc. - pomiar ruchu internetowego, dopasowanie przekazu reklamowego do
konkretnej grupy odbiorców, pomiar skuteczności działań marketingowych,

•

LinkedIn Ireland U.C. - LinkedIn Insight Tag - w celach analizy ruchu na stronie serwisu
do celów reklamowych.

W serwisach XKANTOR.COM stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies
„stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez
użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. Pliki
cookies „sesyjne” pozostają w przeglądarce internetowej do momentu jej wyłączenia, bądź
wyjścia, wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.
Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej zezwalają na używanie
i umieszczanie w nich plików cookies zarówno stałych jak i sesyjnych. Istnieje możliwość
konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób aby przed każdym umieszczeniem pliku
cookies pojawiał się stosowny monit. Użytkownik może również całkowicie zablokować
obsługę plików cookies. Wiąże się to jednak z całkowitym bądź częściowym
uniemożliwieniem poprawnego działania serwisu XKANTOR.COM.
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Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu
przeglądarki internetowej.
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