
POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO 
AUTEMPOEUROPIE.PL 

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim              
zakresie przetwarzamy informacje o użytkownikach serwisu internetowego       
autempoeuropie.pl.  

Jeśli użytkownik wyraża zgodę za stosowanie plików cookies, wówczas zbieramy          
informacje dotyczące aktywności takiego użytkownika w naszym serwisie, w tym          
zwłaszcza informacje dotyczące urządzenia oraz numeru IP, z którego użytkownik łączy           
się z naszym serwisem, czas korzystania z naszego serwisu, działania w serwisie (np.             
przeglądane treści).  

Powyższe informacje służą nam do tego, aby doskonalić nasz serwis i zmieniać go tak,              
by był możliwie jak najbardziej przyjazny dla użytkowników.  

Naszym założeniem jest, aby użytkownicy mogli korzystać z ww. serwisu w sposób            
anonimowy. Oznacza to, że informacje, które zbieramy, nie będą celowo kojarzone z            
żadnymi konkretnymi osobami, które odwiedzają nasz serwis i nie chcemy identyfikować           
użytkowników serwisu.  

Nie możemy jednak wykluczyć, że biorąc pod uwagę inne informacje posiadane przez            
nas jako właściciela serwisu, które pozyskaliśmy za pomocą formularzy kontaktowy na           
naszych innych serwisach internetowych, będzie możliwe zidentyfikowanie danego        
użytkownika serwisu autempoeuropie.pl. Chcemy, abyś wiedział(a), że w takim         
przypadku administratorem Twoich danych jest właściciel ww. serwisu, którego dane          
znajdziesz poniżej, a Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celu zapewnienia           
funkcjonalności serwisu autempoeuropie.pl, a także w celach marketingowych, co         
oznacza w szczególności promowanie spersonalizowanej oferty naszych usług. Więcej o         
regułach przetwarzania przez nas danych osobowych znajdziesz tutaj. 

KIM JESTEŚMY? 

Właścicielem serwisu internetowego autempoeuropie.pl jest Salvum Odszkodowania.       
Mamy siedzibę w Sulejowie przy ul. Koneckiej 41. Stanowimy grupę, którą tworzą trzy             
podmioty gospodarcze: 

● Wojciech Dudkiewicz Salvum  
● Salvum Wierzytelności Sp. z o.o. z siedzibą w Sulejowie 
● SystemClick Sp. z o.o. z siedzibą w Sulejowie 

Wszystkie ww. podmioty są współadministratorami Twoich danych osobowych, którzy         
wyznaczyli jeden punkt kontaktowy dla spraw związanych z ochroną danych osobowych.           
Jeśli chcesz się z nami skontaktować, napisz e-mail na adres biuro@salvum.com.pl,           
zadzwoń na infolinię +48 731 31 31 31 lub napisz list pod adresem Salvum              
Odszkodowania, ul. Konecka 41, 97-330 Sulejów z dopiskiem „Moje dane osobowe”.  
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CZYM SĄ PLIKI COOKIES ?  

To niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na           
Twoim urządzeniu końcowym. Możesz samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików         
cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady          
plików cookies). Zablokowanie plików cookies może jednak utrudniać korzystanie z          
naszych serwisów. 

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach: 

● weryfikacja połączenia między użytkownikiem a naszym serwerem; nie        
przechowujemy w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych      
użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia, 

● prezentacja treści – zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie        
tych samych treści, 

● statystyka – budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu. 

Monitorujemy również Twoją aktywność w naszych serwisach internetowych przy użyciu          
Google Analytics. Służą nam do tego opisane powyżej pliki cookies. Chcemy móc ustalić             
ilu użytkowników odwiedza nasze serwisy i jakie podejmują na nich działania – tak,             
abyśmy mogli czynić je jeszcze lepszymi i bardziej przystępnymi dla naszych           
użytkowników. 

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ STOSUJEMY PLIKI COOKIES? 

Dane dotyczące korzystania z naszych serwisów, które uzyskujemy za pośrednictwem          
tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie zgody naszych użytkowników,         
wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego. 
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