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Argevide dokłada wszelkich starań, aby chronić 

prywatność wszystkich klientów i użytkowników Usług 

Argevide. Ta Polityka prywatności informuje o tym, jakie 

dane osobowe są gromadzone przez Argevide, jak są 

przetwarzane i wykorzystywane oraz zapewniane jest ich 

bezpieczeństwo i poufność. 

Akceptacja niniejszej Polityki prywatności jest warunkiem 

korzystania z Usług Argevide. 

Argevide sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. 

Narutowicza 11/12, jest administratorem danych 

osobowych w rozumieniu przepisów Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i przetwarza 

dane osobowe pozyskane m.in. za pośrednictwem serwisu 

internetowego Argevide. 

W wypadku umów usług realizowanych na rzecz klientów 

instytucjonalnych Argevide działa jako podmiot 

przetwarzający dane powierzone przez klienta będącego 

administratorem tych danych. Przetwarzanie powierzonych 

danych odbywa się wyłącznie w zakresie określonym 

w niniejszej Polityce prywatności. 

1 Zakres gromadzonych danych 

1) Argevide gromadzi wyłącznie dane osobowe, które 

zostały dobrowolnie przekazane przez użytkowników. 

Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z Usług 

Argevide obejmujących serwis internetowy Argevide 

(www.argevide.com) oraz powiązane świadczone usługi. 

2) Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko 

osoby, adres e-mail, nazwę i adres organizacji oraz 

opcjonalnie numer telefonu. 

3) Usługi Argevide świadczone są wyłącznie dla osób 

prawnych i gromadzone są też dane dotyczące klientów 

(organizacji) w celach rozliczeń za Usługi, przechowywania 

historii transakcji oraz udoskonalania dostarczanych Usług. 

4) Argevide gromadzi też informacje o komputerach 

użytkowników i odwiedzinach stron Usług Argevide, takie 

jak adres IP, lokalizacja, typ przeglądarki, źródło odesłania, 

czas trwania odwiedzin oraz liczba wyświetleń strony. 

Informacje te nie są powiązane z konkretnymi osobami 

(użytkownikami). Mogą być one wykorzystane do 

ulepszania Usług oraz wykrywania działań 

niedozwolonych. 

2 Cel zbierania danych osobowych 

1) Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników 

i klientów wykorzystywane będą przez Argevide wyłącznie 

w celu świadczenia i rozliczania Usług, powiadamiania o 

zmianach Usług oraz dla udzielenia odpowiedzi na pytania 

dotyczące Usług zadane przez użytkownika. 

2) Argevide zastrzega sobie prawo do przetwarzania 

danych osobowych również po zakończeniu korzystania z 

Usług, jeżeli będzie to niezbędne do: 

− rozliczenia Usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu 

płatności za Usługi, 

− wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania 

z Usług. 

3) Wszelkie przetwarzanie danych przez Argevide 

przebiega zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

3 Prawo do wglądu, sprostowania 

i usunięcia danych 

1) Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w dane 

osobowe jego dotyczące, ich uzupełniania, uaktualniania 

oraz sprostowania. 

2) Argevide dostarczy kopię danych osobowych 

użytkownika podlegających przetwarzaniu na jego 

wezwanie. 

2) Użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych i złożyć oświadczenie woli usunięcia 

danych osobowych. Dane takie oraz ich kopie zostaną 

niezwłocznie usunięte z zastrzeżeniem art. 2, ust. 2. 

4 Pliki cookies 

1) Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies 

(ciasteczka). Zapisywane są one na komputerze 

Użytkownika Usług. Plik cookie zwykle zawiera nazwę 

domeny Usług, swój „okres ważności" oraz indywidualną, 

losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. 

http://www.argevide.com/
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2) Argevide wykorzystuje pliki cookies w następujących 

celach: 

− zachowanie informacji identyfikacyjnych dotyczących 

sesji użytkownika, 

− analiza statystyczna z użyciem narzędzia Google 

Analytics obejmująca informacje takie jak 

pierwsza/ostatnia wizyta w serwisie, czas trwania 

odwiedzin, przeglądane podstrony, strony, z których 

użytkownik trafił na stronę serwisu, 

− przechowywanie wybranych parametrów konfiguracji 

Usług. 

3) Wykorzystywane przez Usługi pliki cookies nie zawierają 

żadnych danych osobowych Użytkownika. 

4) Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików 

cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. W przypadku 

skorzystania z tej opcji Argevide nie daje jednak gwarancji 

poprawności działania Usług. 

5 Inne dane 

Argevide zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów 

IP, nazw domen, informacji o typie przeglądarki oraz 

systemu operacyjnego używanego przez użytkownika w 

celach diagnozowania problemów technicznych, tworzenia 

analiz statystycznych oraz udoskonalania Serwisu. 

6 Ujawnianie informacji 

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane 

podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy 

obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności 

właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 

7 Zabezpieczenia oraz ochrona danych 

osobowych 

1) Argevide przestrzega ścisłych procedur i stosuje 

zabezpieczenia dla zapobieżenia niepożądanemu 

dostępowi do informacji użytkownika. Wszystkie informacje 

użytkowników są przechowywane i przetwarzane na 

zabezpieczonych serwerach, wszelka transmisja jest 

szyfrowana. 

2) Wyłącznie upoważnieni pracownicy oraz 

współpracownicy Argevide uprawnieni do obsługi Usług 

mają bezpośredni dostęp do danych klientów, w tym 

danych osobowych. 

3) Argevide oświadcza, że przetwarza dane osobowe 

podane lub powierzone przez użytkowników zgodnie z 

przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

(RODO), oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne 

zapewniające ochronę przetwarzanych danych 

odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych 

ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe 

użytkowników przed udostępnieniem ich podmiotom 

nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 

4) W przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa 

danych osobowych Argevide powiadomi o tym 

odpowiednie organy państwowe, a także użytkowników, 

których dane zostały naruszone. 

8 Kontakt 

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą 

Polityką prywatności lub jakichkolwiek zapytań związanych 

z ochroną lub wykorzystaniem przekazanych danych 

osobistych, prosimy o kontakt pod adresem 

biuro@argevide.com 

9 Postanowienia końcowe 

Argevide zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w 

Polityce prywatności. 

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 10 maja 

2018 roku. 
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