
 

 
 

 

Uprzejmie informujemy, że w  zw iązku z w ejściem w  życie unijnego rozporządzenie dotyczące ochrony danych 

osobow ych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kw ietnia 2016 r. w  spraw ie 

ochrony osób f izycznych w  związku z przetw arzaniem danych osobow ych i w  spraw ie sw obodnego przepływ u takich 

danych oraz uchylenia dyrektyw y 95/46/WE [dalej: RODO] GRENKE w prowadza zmiany w  zakresie ochrony danych 

osobow ych sw oich Partnerów  biznesow ych. Aby spełnić obow iązek informacyjny w prow adziliśmy now e Informacje o 

danych osobow ych. 

 
 Informacja o danych osobow ych – KONTRAHENT 

 Polityka bezpieczeństw a i pryw atności 

Informacja o danych osobow ych – KONTRAHENT 

Niniejsza Informacja o danych osobow ych zaw iera informacje o przetw arzaniu Pani/Pana danych osobow ych przez  

GRENKELEASING sp. z o.o. z siedzibą w  Poznaniu. Spółka zobow iązuje się dołożyć w szelkich starań, aby zapew nić 

bezpieczeństw o i ochronę danych osobow ych podczas ich przetw arzania. GRENKELEASING sp. z o.o. przetw arza 

dane osobow e z obow iązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobow ych.  

Poprzez „dane osobow e” rozumiemy w szelkie informacje, które umożliw iają identyfikację osoby w  pośredni lub 

bezpośredni sposób. 

W celu zapew nienia przejrzystości poniższego dokumentu dla określenia Pani/Pana, jako osoby, która udostępnia 

dane przez zaw arcie Umow y z GRENKELEASING sp. z o.o. jako jej strona, lub ujaw nia te dane zaw ierając Umow ę w  

imieniu osoby praw nej będącej stroną Umow y, bądź też w  imieniu Strony Umow ę w ykonuje, zastosow ano pojęcie:  

„Kontrahent”. 

Używ ane poniżej zaś pojęcie „Umow a” oznacza każdą umow ę, których stroną jest GRENKELEASING sp. z o.o. z 

siedzibą w  Poznaniu zaw artą z Kontrahentem. 

Wszelkie pytania, uw agi lub w nioski dotyczące niniejszej polityki prosimy o przesyłanie na adres e- 

mail: ochronadanych@grenke.pl 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

1.  Administratorem danych osobow ych jest GRENKELEASING sp. z o.o. z siedzibą w  Poznaniu przy ul. Abpa. A. 

Baraniaka 88, w pisana do rejestru przedsiębiorców  Krajow ego Rejestru Sądow ego prow adzonego przez Sąd 

Rejonow y Poznań - Now e Miasto i Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajow ego Rejestru Sądow ego, pod 

numerem KRS: 0000175740, REGON: 634495137, NIP: 7822275815 [dalej: GRENKE, Administrator]. Z 

administratorem danych osobow ych można się skontaktow ać drogą elektroniczną pod adresem 

email: ochronadanych@grenke.pl 

2.  Administrator danych osobow ych informuje, że przetw arza dane osobow e zgodne z w ymogami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kw ietnia 2016 r. w  spraw ie ochrony osób f izycznych w  

zw iązku z przetw arzaniem danych osobow ych i w  spraw ie sw obodnego przepływ u takich danych oraz uchylenia 

dyrektyw y 95/46/WE [dalej: RODO]. 

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIA 

1.  GRENKE pozyskuje i przetw arza dane osobow e w  zakresie niezbędnym do realizacji celu, w  jakim zostały 

pozyskane. 

2.  GRENKE przetw arza. poniższe kategorie danych osobow ych: 

a )  Dane identyfikacyjne Kontrahentów  (imię i nazw isko, adres, data i miejsce urodzenia i obyw atelstw o, numer i seria 

dokumentu tożsamości, numer PESEL, NIP, nazw a f irmy); 

b )  Dane kontaktow e (imię i nazw isko, adres email, nr telefonu); 

c)  Dane uw ierzytelniające (np. w zór podpisu); 

d )  Dane z oficjalnych źródeł rejestrow ych i baz przedsiębiorców ; 

e )  Dane, które w ynikają z treści zaw artej Umow y, które są niezbędne do realizacji celów , w  jakich zostały pozyskane; 

f)  Adres IP. 
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DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH 

1.  GRENKE informuje, że podanie danych osobow ych jest dobrow olne, jednak ich zbieranie i przetw arzanie jest 

konieczne do zaw arcia i realizacji Umow y. 

2.  Obow iązek przetw arzania przez GRENKE danych takich jak: imię i nazw isko, miejsce i data urodzenia, 

obyw atelstw o, adres i dane dokumentu tożsamości w ynikają z obow iązującego praw a, w  tym z ustaw y o 

przeciw działaniu praniu pieniędzy oraz f inansow aniu terroryzmu, która nakłada na GRENKE obow iązek identyf ikacji i 

w eryfikacji Kontrahenta w  oparciu o dokument tożsamości, przed zaw arciem transakcji biznesow ej. Jeśli w ymagane 

informacje i dokumenty nie zostaną udostępnione GRENKE, podjęcie i kontynuow anie w spółpracy z Kontrahentem 

będzie niemożliw e 

CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. GRENKE przetw arza dane realizując poniższe cele: 

a )  w  celu naw iązania w spółpracy z Kontrahentem lub podmiotem, który Kontrahent reprezentuje (podstaw a z art. 6 

ust. 1 lit. b RODO) – na czas negocjacji w arunków  Umow y; 

b )  w  celu realizacji Umow y (podstaw a z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas realizacji Umow y; 

c)  na potrzeby prow adzenia ew entualnych sporów  dotyczących roszczeń w ynikających z Umow y z Kontrahentem, co 

jest praw nie uzasadnionym interesem Administratora (podstaw a z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO) – do chw ili upływ u terminu 

przedaw nienia tych roszczeń lub do chw ili praw omocnego zakończenia danego sporu sądow ego i ew entualnego 

egzekucyjnego, 

d )  w  celach statystycznych i archiw alnych, co jest praw nie uzasadnionym interesem Administratora (podstaw a z art. 6 

ust. 1 lit. f  RODO) – w  terminie 6 lat od momentu ostatniego zdarzenia uzasadniającego przechow ywanie 

dokumentacji zw iązanej z Umow ą, 

e )  celu w ypełniania obow iązków  praw nych Administratora, w  tym podatkow ych oraz zw iązanych z zapobieganiem 

oszustw om i przeciw działaniem praniu pieniędzy i f inansow aniu terroryzmu (podstaw a z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – do 

czasu ustania tych obow iązków , 

f)  w  celu oferow ania bezpośrednio Kontrahentow i w łasnych produktów  lub usług (marketing bezpośredni), co  jest 

praw nie uzasadnionym interesem Administratora (podstaw a z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO) – do czasu zgłoszenia przez 

Kontrahenta sprzeciw u w zględem ich przetw arzania w  celu marketingu bezpośredniego produktów  w łasnych 

GRENKE. 

UPRAWNIENIA KONTRAHENTA 

1.  GRENKE informuje, że Kontrahentow i przysługuje: 

1. 1.  praw o dostępu do treści sw oich danych – poprzez kontakt z GRENKE na w skazany w  niniejszym regulaminie 

adres e-mail; 

1. 2.  praw o do sprostow ania niekompletnych lub niepopraw nych danych osobow ych w  każdym momencie; 

1. 3.  praw o do usunięcia danych, jeżeli: 

a )  Kontrahent cofnął zgodę na ich przetw arzanie, 

b )  Kontrahent w niósł sprzeciw  i nie zachodzą okoliczności upraw niające do dalszego przetw arzania danych, o których 

mow a w  pkt 1.6. lit. a); 

c)  dane osobow e Kontrahenta nie są przetw arzane zgodnie z praw em, 

d)  dane osobow e Kontrahenta nie są już niezbędne do celów , w  których zostały zebrane bądź też w  inny sposób 

przetw orzone, 

e )  dane osobow e muszą zostać usunięte w  celu w ywiązania się z obow iązku praw nego przew idzianego w  praw ie Unii 

Europejskiej lub w  praw ie Rzeczypospolitej Polskiej; 

1. 4.  praw o do ograniczenia przetw arzania, jeżeli Kontrahent: 

a )  kw estionuje praw idłow ość swoich danych osobow ych - na okres pozw alający spraw dzić ich praw dziw ość; 

b )  w niósł sprzeciw  w obec przetwarzania danych - do czasu stw ierdzenia, czy praw nie uzasadnione podstaw y po 

stronie GRENKE są nadrzędne w obec podstaw  sprzeciw u; 

c)  przetw arzanie jest niezgodne z praw em, a Kontrahent sprzeciw ił się usunięciu danych osobow ych, żądając w  

zamian ograniczenia ich w ykorzystania; 

d )  Administrator nie potrzebuje już danych osobow ych do celów  przetw arzania, a są one potrzebne w w. osobie  do 



 

 
 

 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

1. 5.  praw o do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO; 

1. 6.  praw o do w niesienia sprzeciw u w  dow olnym momencie w obec przetw arzania danych osobow ych w  poniższych 

przypadkach: 

a )  z przyczyn zw iązanych ze szczególną sytuacją Kontrahenta – w obec przetw arzania, na podstaw ie praw nie 

uzasadnionego interesu realizow anego przez GRENKE, skutecznego o ile nie w ystępują nadrzędne praw nie 

uzasadnione podstaw y przetw arzania; 

b )  w  zw iązku z przetw arzaniem jego danych osobow ych w  celu marketingu bezpośredniego; 

1. 7.  praw o do cofnięcia zgody ( o ile taka zgoda była dana) w  dow olnym momencie bez w pływu na zgodność z 

praw em przetw arzania, którego dokonano na podstaw ie zgody przed jej cofnięciem. Klient dokonuje cofnięcia zgody 

poprzez w ysłanie informacji na adres e-mail: ochronadanychanti spam bot@grenkeanti spam bot.pl 

Czynności dokonane przez GRENKE na podstaw ie zgody do chw ili jej cofnięcia zachow ują w ażność; 

1. 8.  praw o w niesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobow ych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobow ych, ul. Staw ki 2, 00-193 Warszaw a) gdy uzna, że przetw arzanie danych osobow ych dotyczących 

narusza przepisy praw a. 

2.  Dane Kontrahenta nie będą przetw arzane w  sposób zautomatyzow any, w  tym w  formie profilow ania. 

ODBIORCY DANYCH 

1.  GRENKE może udostępniać dane podw ykonaw com, czyli podmiotom, z których GRENKE korzysta przy 

przetw arzaniu danych, którzy przetw arzają dane na podstaw ie umow y i tylko zgodnie z poleceniami GRENKE. 

2.  GRENKE każdego pow ierzenia lub udostępnienia danych osobow ych dokonuje zgodnie z w ymogami przepisów  o 

ochronie danych osobow ych, w  szczególności RODO. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH 

1.  GRENKE nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej. 

ZMIANA INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH 

Zasady określone w  niniejszej Informacji mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Kontrahent, zostanie 

poinformow any, poprzez zamieszczenie now ej treści niniejszego dokumentu na stronie internetow ej 

w ww www.grenkeleasing.pl. 

 

 

 
Polityka bezpieczeństwa i prywatności 

 
Polityka ochrony pryw atności GRENKELEASING Sp. z o.o. (dalej GRENKE) zaw iera informacje o przetw arzaniu 

danych osobow ych osób f izycznych odw iedzających strony internetow e GRENKE oraz korzystających z usług 

św iadczonych przez GRENKE drogą elektroniczną - np. Portal Klienta, Portal Partnera (dalej Użytkow nicy). 

Szczegółow e informacje o zakresie, podstaw ach praw nych oraz celach, dla których GRENKE przetw arza dane 

osobow e, a także o praw ach osób, których dane są przetw arzane znajdują się w  Informacji o danych osobow ych, 

która przygotow ana została dla kilku dedykow anych grup odbiorców  tej informacji i znajduje się na stronie 

internetow ej GRENKE, w  szczególności w  Informacji o danych osobow ych – Klient oraz Informacji o danych 

osobow ych – Użytkow nik. 

Administratorem danych osobow ych Użytkow ników  jest GRENKELEASING Sp. z o.o. z s iedzibą w  Poznaniu przy ul. 

abpa A. Baraniaka 88, w pisana do rejestru przedsiębiorców  Krajow ego Rejestru Sądow ego prow adzonego przez Sąd 

Rejonow y Poznań Now e Miasto i Wilda w  Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajow ego Rejestru Sądow ego KRS 

0000175740, NIP 7822275815, Regon 634495137, kapitał zakładow y (dalej GRENKE, Administrator). 

Administrator przetw arza dane osobow e Użytkow ników  w  sposób zgodny z obow iązującym praw em, na zasadach 

określonych w  niniejszej Polityce pryw atności oraz w  Informacji o danych osobow ych (Użytkow nik). Administrator 

informuje, że w yrażone przez Użytkow ników  zgody na przetw arzanie danych osobow ych, są zgodne z w ymogami art. 

6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kw ietnia 2016 r. w  spraw ie 

ochrony osób f izycznych w  związku z przetw arzaniem danych osobow ych i w  spraw ie sw obodnego przepływ u takich  

http://www.grenkeleasing.pl/


 

 
 
 
 

danych oraz uchylenia dyrektyw y 95/46/WE [dalej: RODO]. 

Administrator gromadzi i przetw arza dane Użytkow ników  w yłącznie dobrow olnie przez nich udostępnione w  

formularzach oraz w  procesie rejestracji i logow ania do Serw isów  GRENKE. 

 
I. Dane Użytkownika stron internetowych 

 
W momencie uzyskania dostępu do strony niżej w ymienione dane Użytkow nika strony są automatycznie zapisyw ane 

w  pliku dziennika. Dane te są zapisyw ane w yłącznie do celów  systemow ych i statystycznych. Dane te nie zostaną 

przekazane podmiotom trzecim, chyba że zaistnieje istnieje praw ny obow iązek takiego udostępnienia. Używ amy tych 

danych w yłącznie do ulepszania stron internetow ych GRENKE i prezentow ania treści odzw ierciedlających 

zainteresow ania Użytkow nika. W ramach tego procesu żadne dane użytkow e nie są łączone z danymi osobow ymi 

Użytkow nika. 

Zapisyw ane automatycznie dane Użytkow nika: 

 Używ ane urządzenie końcow e 

 Nazw a otw ieranego pliku 

 Data i godzina dostępu 

 Stref czasow a 

 Ilość przesłanych danych 

 Pow iadomienie czy próba dostępu do pliku się pow iodła 

 Typ przeglądarki 

 Używ any system operacyjny 

 Domena żądająca informacji 

 Adres IP użytkow nika 

 
II. Dane Użytkownika formularza kontaktowego 

 
Użytkow nik ma możliw ość kontaktu z GRENKE za pośrednictw em formularzy kontaktow ych. 

Dane Użytkow nika gromadzone poprzez formularzu kontaktow ym: 

 Adres e-mail 

 Nazw a Użytkow nika 

 Hasło 

 
Szczegółow e informacje o ochronie danych osobow ych oraz upraw nieniach jakie 

przysługują Użytkow nikow i korzystającego z formularzy w  zw iązku z przetw arzaniem jego danych osobow ych przez 

GRENKE znajdziesz w  Informacji o danych osobow ych (Użytkow nik). 

III. Dane Użytkownika Portalu Klienta 

 
Dostęp Użytkow nika do Portalu Klienta w ymaga rejestracji: 

Dane gromadzone w  procesie rejestracji: 

 Adres e-mail 

 Hasło 

 Kod aktyw acyjny 

 
Zarejestrow any w  Portalu Klienta Użytkow nik może aktyw ow ać dostęp do Portalu dla dodatkow ego Użytkow nika. 

Portal Klienta udostępnia Użytkow nikow i następujące funkcje: 

 Przegląd aktyw nych umów  



 

 
 

 

 Zarządzanie umow ami 

 Zgłoszenie szkody 

 Zgłoszenie zmiany dotyczącej ubezpieczenia 

 Aktualizacja danych adresow ych 

 Aktyw acja e-faktur 

 
Zarejestrow any w  Portalu Klienta Użytkow nik ma dostęp do danych, w  tym danych osobow ych, podanych przez 

siebie w  procesie zaw ierania i realizacji umow y z GRENKE oraz w  procesie rejestracji do Portalu Klienta. GRENKE 

w ykorzystuje dane Użytkow nika Portalu Klienta w  zakresie niezbędnym dla zapew nienia funkcjonalności Portalu 

Klienta oraz w  celu realizacji usługi. Użytkow nik jest odpow iedzialny za popraw ność podanych w  Portalu Klienta 

danych. Użytkow nik Portalu Klienta może w  każdym czasie. 

Użytkow nik Portalu Klienta ma praw o w  każdym czasie zamknąć konto w  Portalu Klienta. 

Więcej informacji i zasadach korzystania z Portalu Klienta znajduje się w  Regulaminie Portalu Klienta oraz 

udostępniania faktur elektronicznych. 

Szczegółow e informacje o upraw nieniach jakie przysługują Użytkow nikow i Portalu Klienta w  zw iązku z 

przetw arzaniem jego danych osobow ych przez GRENKE znajdziesz w  Informacji o danych osobow ych (Klient). 

Wszystkie dane przechow ywane na naszych serw erach są chronione przed niepow ołanym dostępem za pomocą 

w ielu mechanizmów  zabezpieczających. Pracow nicy GRENKE oraz dostaw cy usług informatycznych chronią Portal 

przed nieupraw nionym dostępem osób trzecich oraz regularnie testują skuteczność tychże mechanizmów  

zabezpieczających. 

 
IV . Dane Użytkownika Portalu Partnera. 

 
Dostęp Użytkow nika do Portalu Partnera w ymaga rejestracji za pośrednictw em https://partner.grenkeonline.com . 

Rejestracja dla Partnera dokonyw ana jest przez pracow nika GRENKE . Po dokonaniu praw idłow ej rejestracji, Partner 

uzyskuje od pracow nika GRENKE login i hasło do Portalu. 

Dane gromadzone w  procesie rejestracji: 

 Imię 

 Nazw isko 

 Adres e-mail 

 Hasło  

 
Inne dane mogą być dostarczone na zasadzie dobrow olności. 

Zarejestrow any w  Portalu Partnera Użytkow nik może aktyw ow ać dostęp do Portalu dla dodatkow ego Użytkow nika 

 
Portal Partnera udostępnia użytkow nikow i następujące funkcje: 

 Tw orzenie i przechow ywanie ofert i zapytań 

 Archiw izacja przechow ywanych ofert, zapytań i umów  

 Administrow anie kontami Użytkow nika Portalu 

 
GRENKE przetw arza dane Użytkow nika Portalu Partnera w  zakresie niezbędnym dla zapew nienia funkcjonalności 

Portalu Partnera i w ykonania umow y. 

Użytkow nik jest odpow iedzialny za popraw ność przekazanych danych pracow nikow i GRENKE w  celu w prowadzenia 

danych do Portalu Partnera podczas rejestracji. 

https://partner.grenkeonline.com/


 

 
 

 
Użytkow nik lub jego pracow nicy są odpow iedzialni za ustaw ienie bezpiecznego hasła i przechow ywanie hasła w  

sposób uniemożliw iający dostęp do niego osobom trzecim. 

Użytkow nik Portalu Partnera ma praw o do usunięcia sw oich danych podanych podczas rejestracji i zamknięcia konta 

Użytkow nika. 

Szczegółow e informacje o upraw nieniach jakie przysługują Użytkow nikow i Portalu Partnera w  zw iązku z 

przetw arzaniem jego danych osobow ych przez GRENKE znajdziesz w  Informacji o 

Wszystkie dane przechow ywane na naszych serw erach są chronione przed niepow ołanym dostępem za pomocą 

w ielu mechanizmów  zabezpieczających. Pracow nicy GRENKE oraz dostaw cy usług informatycznych chronią Portale 

przed nieupraw nionym dostępem osób trzecich oraz regularnie testują skuteczność tychże mechanizmów  

zabezpieczających. 

 

 
Pliki cookies - strona internetowa GRENKE 

 

Strona w ww.grenke.pl korzysta z plików  cookies, czyli plików  tekstow ych zapisyw anych na urządzeniu osoby 

odw iedzającej stronę: 

1.  sesyjne pliki cookies: niezbędne do korzystania przez Użytkow nika z usług dostępnych stronie, w  tym m.in. do 

logow ania i dostępu do zamkniętych części strony; 

2.  trw ałe pliki cookies: pozw alające na zapisyw anie preferencji Użytkow nika strony oraz dostosow ywania działań 

strony do preferencji Użytkow nika, w  tym m.in. pozw alające na zapamiętyw anie informacji na temat komunikatów  

w yświetlanych Użytkow nikow i podczas korzystania ze strony; 

3.  analityczne pliki cookies: pozw alające na zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serw isu przez Użytkow nika 

dla celów  optymalizacji działania strony. Aktualnie w ykorzystywany jest narzędzie PIWIK. 

Użytkow nik może w  każdym czasie zablokow ać korzystanie przez stronę z plików  cookies za pomocą zmiany 

ustaw ień przeglądarki internetow ej. Przy czym zablokow anie plików  cookies może oznaczać brak dostępu 

Użytkow nika do niektórych z usług dostępnych na stronie. 

 
Aby zablokow ać korzystanie przez Serw is z plików  cookies należy, w  przypadku używ ania przeglądarki typu:  

1.  Microsoft Internet Explorer: w  menu "Narzędzia" w ybrać "Opcje internetow e" i w  nich zakładkę "Pryw atność". 

Możemy regulow ać ogólny poziom pryw atności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustaw ieniami poszczególnych 

serw isów internetow ych; 

2.  Google Chrome: w  menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w  praw ym górnym rogu przeglądarki w ybrać 

"Narzędzia", potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliw ości czyszczenia plików  cookies, znajduje się tam 

link "Więcej informacji", który prow adzi do szczegółow ego opisu funkcji pryw atności przeglądarki; 

3.  Opera: przyciskiem "Opera" w  lew ym górnym rogu otw orzyć menu i w ybrać w  nim "Ustaw ienia", potem "Wyczyść 

historię przeglądania...". Oprócz możliw ości czyszczenia plików  cookies, jest tam też przycisk "Zarządzaj 

ciasteczkami..." prow adzący do bardziej zaaw ansow anych opcji dla poszczególnych  w itryn; 

4.  Apple Safari: w  menu "Safari" w ybrać "Preferencje" i w  nich zakładkę "Pryw atność". Znajdują się w  niej opcje 

dotyczące ustaw ień plików  cookies; 

5.  urządzenia mobilne typu tablet, smartphone: ustaw ienia obsługi plików  cookies zależą od konkretnego modelu 

urządzenia. 

Zachęcamy do zapoznania się z opcjami pryw atności w  dokumentacji dostępnej na stronie internetow ej producenta 

danego urządzenia mobilnego. 

Administrator nie ponosi odpow iedzialności za stosow anie lub obsługę plików  cookies na innych stronach 

internetow ych dostępnych dla Użytkow ników  za pośrednictw em linków  zamieszczonych na stronie.  

http://www.grenke.pl/


 

 
 

 

Narzędzie PIWIK 

 
W celu optymalizacji działania naszej strony internetow ej korzystamy z narzędzia PIWIK. Tw ój adres IP przed 

zapisaniem go na naszym serw erze zostanie skrócony. PIWIK korzysta z plików  cookie zapisyw anych na 

komputerach użytkow ników  i umożliw ia analizę sposobu korzystania ze strony przez jej użytkow ników . W tym celu 

mogą być tw orzone anonimow e profile użytkow ników . Informacje generow ane przez plik cookie na temat korzystania 

ze strony w ww GRENKE są przechow ywane na naszym serw erze i nie są przekazyw ane stronom trzecim.  

 
Filmy z YouTube osadzone na stronie internetowej GRENKE 

 

Na naszej stronie internetow ej umieszczamy filmy prezentujące produkty i usługi GRENKE z serw isu YouTube. Są 

one przechow ywane na w ww.youtube.com i można je oglądać bezpośrednio na naszej stronie internetow ej. 

Jeśli odtw orzysz video z YouTube osadzone na naszej stronie internetow ej, YouTube otrzyma o tym pow iadomienie. 

Dzieje się tak niezależnie od tego, czy masz konto YouTube, na które się zalogow ałeś/-łaś, czy nie. Jeśli jesteś 

zalogow any w  Google, dane zostaną bezpośrednio przypisane do Tw ojego konta. Jeśli nie chcesz, aby dane były 

pow iązane z Tw oim profilem YouTube, musisz się w ylogow ać z niego przed odtw orzeniem filmu na naszej stronie 

internetow ej. YouTube przechow uje Tw oje dane jako profil użytkow nika i w ykorzystuje je do celów  marketingow ych, 

badań rynkow ych i/lub ulepszania sw ojej strony internetow ej. Tw oje dane są zbierane (naw et jeśli nie jesteś 

zalogow any/a) szczególnie po to, by dostarczyć Ci spersonalizow ane reklamy i pow iadomić innych użytkow ników  

sieci społecznościow ej o Tw ojej aktyw ności na naszej stronie internetow ej. W celu uzyskania dodatkow ych informacji 

na temat zakresu, celu gromadzenia i przetw arzania danych przez YouTube zapoznaj się z Polityką pryw atności na 

stronie https://policies.google.com/privacy. Polityka pryw atności Google zaw iera rów nież w ięcej informacji na temat 

praw a do cofnięcia zgody i konfiguracji przeglądarki w  celu ochrony pryw atności. 

 
Pliki Cookies - Portal Klienta 

 

Korzystając z Portalu Klienta GRENKE Użytkow nik w yraża zgodę na używ anie plików  „cookies” zgodnie z 

ustaw ieniami jego przeglądarki. Jeśli Użytkow nik nie w yraża zgody, aby pliki „cookies” były zapisyw ane w  pamięci 

urządzenia, można to zmienić za pomocą ustaw ień przeglądarki. 

Portal Klienta GRENKE korzysta z sesyjnych plików  cookies. Są one niezbędne do korzystania przez Użytkow nika z 

usług dostępnych na Portalu, w  tym m.in. do logow ania i dostępu do zamkniętych części Portalu.  

Użytkow nik może w  każdym czasie zablokow ać korzystanie przez Portal z plików  cookies za pomocą zmiany 

ustaw ień przeglądarki internetow ej. Przy czym zablokow anie plików  cookies może oznaczać brak dostępu 

Użytkow nika do niektórych z usług dostępnych na Portalu. 

 
Aby zablokow ać korzystanie przez Portal z plików  cookies należy, w  przypadku używ ania przeglądarki typu: 

1.  Microsoft Internet Explorer: w  menu „Narzędzia" w ybrać „Opcje internetow e" i w  nich zakładkę „Pryw atność". 

Możemy regulow ać ogólny poziom pryw atności albo przyciskiem „Witryny" zarządzać ustaw ieniami poszczególnych 

serw isów internetow ych; 

2.  Google Chrome: w  menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w  praw ym górnym rogu przeglądarki w ybrać 

„Narzędzia", potem „Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliw ości czyszczenia plików  cookies, znajduje się tam 

link „Więcej informacji", który prow adzi do szczegółow ego opisu funkcji pryw atności przeglądarki;  

3.  Opera: przyciskiem „Opera" w  lew ym górnym rogu otw orzyć menu i w ybrać w  nim „Ustaw ienia", potem „Wyczyść 

historię przeglądania...". Oprócz możliw ości czyszczenia plików  cookies, jest tam też przycisk „Zarządzaj 

ciasteczkami..." prow adzący do bardziej zaaw ansow anych opcji dla poszczególnych  w itryn. 

 
Wszelkie zmiany w  niniejszej Polityce bezpieczeństw a i pryw atności będą publikow ane w  tym miejscu. 

Pytania i uw agi dotyczące polityki pryw atności prosimy kierow ać na adres service@grenke.pl. 

http://www.youtube.com/
mailto:service@grenke.pl


 

 
 

 
Option 1 (Haken gesetzt) 

 

Możesz w ybrać, by nie otrzymyw ać unikalnego numeru identyfikacyjnego w  ciasteczku cookie, przypisanego tylko do 

Tw ojego komputera, celem uniknięcia gromadzenia i statystycznej analizy danych na tej stronie.  

Aby dokonać tego w yboru, prosimy kliknąć poniżej by uzyskać ciasteczko cookie w yłączające analitykę statystyczną.  

 

 

Bierzesz udział w  procesie analityki statystycznej Kliknij tutaj by wyłączyć analizę.  
 

Option 2 (Haken nicht gesetzt) 

 

Pełna dezaktyw acja. Nie będziesz odnotow yw any przez narzędzie statystyk i analityki.  

Prosimy zauw ażyć, że jeśli usuniesz sw oje pliki ciasteczek cookies, zostaną skasow ane ciasteczka w yłączające 

śledzenie, lub jeśli zmienisz komputer czy przeglądarkę, będziesz musiał pow tórzyć procedurę w yłączenia analizy 

statystycznej raz jeszcze. 

 

 

Wykluczono Cię z procesu analityki statystycznej Klik nij tutaj by w łączyć analizę. 


