
Polityka prywatności serwisów ChinskiRaport.pl 

 

 

Drogi użytkowniku! 

 

Chcemy dbać o Twoją prywatność w czasie korzystania z naszych serwisów i usług. Dlatego 

przygotowaliśmy poniżej najważniejsze zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych 

oraz plikach cookies. 

 

 

DANE OSOBOWE 

 

W czasie korzystania z naszego serwisu ChinskiRaport.pl, Pchig.pl, ChinskieFirmy.pl, 

ChinskieTargi.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych (np. poprzez 

wypełnienie formularza zamówieniowego).   

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chinese Chamber of Commerce z sie-
dzibą w Hannover przy ulicy Königsberger Ring 81. 

2) Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług oferowanych w serwisach, 

nawiązywanie kontaktu z klientem, marketing bezpośredni i przesyłanie newslettera (w opar-

ciu o zgodę wysyłki newslettera) 

3) Podstawą przetwarzania danych osobowych w zależności od podejmowanych czynności 

może być: 

Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu w celach statystycznych i 

analitycznych, w celu badania satysfakcji klienta, w celu marketingu bezpośredniego; Twoja 

zgoda w serwisach jeżeli zdecydujesz się na jej wyrażenie; Nasz obowiązek prawny, np. 

związany z rachunkowością i bankowością; Umowa o świadczenie usług. 

4) Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, nie mniej w niektórych przypadkach może 

być konieczne do zawarcia umowy 

5) W każdej chwili można cofnąć zgodę na przetwarzanie danych 

6) Dane osobowy będziemy przetwarzać tylko przed tak długi okres, w którym będziemy mieli 

ku temu podstawę prawną czyli do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub 

zostanie przyjęty sprzeciw przeciwko przetwarzania Twoich danych osobowych; przestanie 

ciążyć na nas obowiązek prawny, który zobowiązuje nas do przetwarzania danych (np. zwią-

zany z rachunkowością lub bankowością). 

7) Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia w dowolnym momen-

cie sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych lub ograniczenia przetwarzania. 

8) Przetwarzając dane osobowe stosujemy bezpieczne szyfrowane połączenie za pomocą certy-

fikatu SSL, stosujemy wszelkie techniczne środki zgodne z przepisami prawa. 

 

 

 

 

 

 



COOKIES 

 

Nasze serwisy korzystają z tzw. plików cookies, pliki te zapisywane są w pamięci Twojego 

urządzenia (np. komputera lub tabletu). Są one niezbędne by umożliwić korzystanie z naszych 

serwisów. Nie powodują one zmian w ustawieniach twoich urządzeń. W każdej chwili możesz 

usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia. Nie wyrażając zgody możesz również blokować 

wykorzystanie plików cookies w przyszłości. 

Nasz serwisy wykorzystują cookies w celu statystycznych, marketingowych, udostępniania funkcji 

serwisu i zapamiętywania informacji o sesji. 

 

ZEWNĘTRZNI USŁUGODAWCY I ODBIORCY DANYCH 

 

Nasze serwisy korzystają z usług podmiotów trzecich, którym mogą być przekazywane twoje dane 

wśród tych podmiotów znajdują się: biuro rachunkowe, portale społecznościowe, podmiot 

zapewniający system mailingowy, podmioty zapewniające usługi marketingowe, banki, 

hostingodawca, dostawcy oprogramowania służącego do komunikacji, osoby i firmy 

współpracujące z nami na podstawie umów.  

 

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione na wniosek organów ścigania m.in. Policji i 

Prokuratury. 

 

Ze względu na konieczność blokowania działania robotów internetowych na stronach Trojmiasto.pl, 

stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania naszych 

użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google 

LLC Twój adres IP. Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule 

umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

 

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 

Chinese Chamber of Commerce nie bierze odpowiedzialności za treści opinii, komentarzy osób 

prywatnych i firm udzielanych na naszych stronach. 

 

 

 


