
POLITYKA PRYWATNOŚCI TORQWAY SP. Z O.O.

1. INFORMACJE OGÓLNE
1. Operatorem Serwisu https://torqway.com jest Torqway Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu
przy  ulicy  Roślinnej  19  87-100,  Polska,  KRS:  0000504435,  NIP:  8792673338,  REGON:
341561020.
2. INFORMACJA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH
UŻYTKOWNIKA

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych  i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE (dalej, jako „RODO”), informujemy, że:
Administratorem  Twoich  danych  osobowych  jest  Torqway  Sp.  z  o.o.  (dalej,  jako
„Torqway”)   z  siedzibą  w  Toruniu  przy  ulicy  Roślinnej  19  87-100,  Polska,  KRS:
0000504435, NIP: 8792673338, REGON: 341561020.

I. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Dane  osobowe  gromadzone  i  przechowywane  w  plikach  cookies  oraz  logach
serwera (zobacz  pkt.  3  oraz pkt.  5  niniejszej  polityki)  przetwarzane  są w celu
zapewnienia  odpowiedniego  poziomu  świadczonych  usług  oraz  dla  celów
analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych
jest uzasadniony interes Torqway – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2. Dane osobowe w postaci adresu e-mail przetwarzane są w celu kontaktowania się 
z Tobą – podstawą prawną do takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. b 
RODO. Podanie przedmiotowych danych jest dobrowolne a brak ich podania 
skutkować będzie niemożliwością skontaktowania się z Tobą.

II. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych
Przysługuje Ci prawo do:

a) dostępu  do  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  gdy  nie  ma  podstaw  do
przetwarzania – prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania;

b) do  przenoszenia  danych  oraz  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego
właściwego  dla  przetwarzania  danych  osobowych  (Urząd  Ochrony  Danych
Osobowych);

c) wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Twoich  danych  osobowych,  gdy:
przetwarzanie  Twoich  danych  osobowych  odbywa  się  na  podstawie  prawnie
uzasadnionego interesu.

III. Komu udostępniamy dane osobowe Użytkowników
Odbiorcami  Twoich  danych  osobowych  są  podmioty  wspierające  Torqway  w  zakresie
świadczenia  usług  drogą  elektroniczną,  w  tym  usług  płatniczych,  informatycznych,
finansowo-księgowych,  jak  i  również  zajmujących  się  dostawą  towarów  a  także  inne
podmioty upoważnione  na mocy obowiązującego prawa.
Jeżeli  Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski  Obszar  Gospodarczy,  to
wówczas zostaniesz o tym niezwłocznie poinformowany.

IV. Okres przechowywania danych osobowych



Twoje  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celu
przetwarzania lub do momentu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę o przesłanie wiadomości pod
adres siedziby spółki lub poprzez email na adres: torqway@torqway.com

3. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES.
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2.  Pliki  cookies  (tzw.  „ciasteczka”)  stanowią̨  dane  informatyczne,  w  szczególności  pliki
tekstowe,  które  przechowywane  są̨  w  urządzeniu  końcowym  Użytkownika  Serwisu  i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj
zawierają̨  nazwę̨  strony  internetowej,  z  której  pochodzą̨,  czas  przechowywania  ich  na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.  Podmiotem  zamieszczającym  na  urządzeniu  końcowym  Użytkownika  Serwisu  pliki
cookies  oraz  uzyskującym  do  nich  dostęp  jest  operator  Serwisu  lub  podmioty  z  nim
współpracujące.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają̨ zrozumieć́, w
jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają̨ ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie
ich struktury i zawartości.
5.  Oprogramowanie  do  przeglądania  stron  internetowych  (przeglądarka  internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika.  Użytkownicy  Serwisu  mogą̨  dokonać́  zmiany  ustawień́  w  tym  zakresie.
Przeglądarka  internetowa  umożliwia  usuniecie  plików  cookies.  Możliwe  jest  także
automatyczne  blokowanie  plików  cookies  Szczegółowe  informacje  na  ten  temat  zawiera
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
6.  Ograniczenia  stosowania  plików  cookies  mogą̨  wpłynąć́  na  niektóre  funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu.
7.  Pliki  cookies  zamieszczane  w  urządzeniu  końcowym  Użytkownika  Serwisu  i
wykorzystywane  mogą̨  być́  również̇  przez  współpracujących  z  operatorem  Serwisu
reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.
8.  Zalecamy  przeczytanie  polityki  ochrony  prywatności  tych  firm,  aby  poznać́  zasady
korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności
Google Analytics
9. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową
Google użytkownik może przeglądać́  i  edytować́  informacje wynikające z plików cookies
przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. WTYCZKI
Na stronie  Serwisu  znajdują  się  wtyczki  do  portalu  Facebook,  LinkedIn  oraz  Tweeter.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawem przetwarzania danych
osobowych  przez  Administratorów  wymienionych  wyżej  serwisów.  Zachęcamy  do
zapoznania się z polityką prywatności każdego z przedmiotowych serwisów.

5. LOGI SERWERA.
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają̨  logowaniu w warstwie
serwerowej. 
2.  Przeglądane  zasoby  identyfikowane  są poprzez  adresy  URL.  Ponadto  zapisowi  mogą̨
podlegać́:

a. czas nadejścia zapytania,

https://www.google.com/ads/preferences/


b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę̨ stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (zwrotny link) – w
przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są̨ kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

6.  ZARZADZANIE  PLIKAMI  COOKIES  –  JAK  W  PRAKTYCE  WYRAŻAA I
COFAA ZGODĘ?
1. Jeśli  użytkownik  nie  chce  otrzymywać́  plików  cookies,  może  zmienić́  ustawienia

przeglądarki.
2. W celu zarzadzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę̨ internetową/
system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone
i. Blackberry


