PO L I T YK A PR YWATN O Ś C I A S I N BA N K S .A . – OD DZI A Ł W P OL S CE
1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Operatorem Strony www.inbankpolska.pl jest AS Inbank Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce, z siedzibą w
Warszawie, ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod
numerem KRS 0000635086, NIP 1070036848, REGON 365371021.
1.2. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
(a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
(b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. ciasteczka),
(c) Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
2.

INFORMACJE O FORMULARZACH

2.1. Strona zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2.2. Strona może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
2.3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika lub w celu, dla
którego zostały zebrane.
2.4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Strony w
rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
2.5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu
realizacji procesu obsługi wniosku kredytowego lub depozytowego, zgłoszenia reklamacyjnego lub kontaktu
handlowego.
2.6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi, serwisów
obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Strony w tym zakresie współpracuje.
3.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

3.1. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookie (tzw. ciasteczka) to małe pliki tekstowe wysyłane z serwerów
odwiedzanych stron internetowych oraz aplikacji i przechowywane przez przeglądarki internetowe i inne
rozwiązania technologiczne na komputerach osobistych. Dzięki nim możliwe jest dostarczenie wysokiej jakości
usługi w stosowanym modelu biznesowym i usprawnianie korzystania z takiej usługi. Cookies zazwyczaj zawierają
nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
numer. Pliki te identyfikują internautę przy ponownych odwiedzinach bądź w ramach jednej wizyty w celu
usprawnienia niektórych funkcji np. związanych z logowaniem lub w celu dostarczenia spersonalizowanych
informacji.
3.2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich
dostęp jest Operator Strony. Pliki cookies stosowane na Stronie www.inbankpolska.pl są bezpieczne i nie mają
szkodliwego wpływu na urządzenie końcowe. W plikach cookie trzymane są tylko te dane, które dana witryna czy
aplikacja zapisuje i ma do nich dostęp. Nie są w nich zatem przechowywane np. dane zewnętrzne dotyczące innych
stron czy aplikacji.
3.3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
(a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Strony korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
(b) utrzymanie sesji użytkownika Strony (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie
ponownie wpisywać loginu i hasła,
(c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów.
3.4. Pliki cookie zostały podzielone na kategorie:
(a) sesyjne pliki cookie,
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(b) trwałe pliki cookie,
(c) zewnętrzne pliki cookie.
3.5. Sesyjne pliki cookie to niezbędne pliki cookie, które umożliwiają poruszanie się w obrębie witryny internetowej lub
aplikacji i korzystanie z podstawowych jej funkcji. Stosowane one są w ramach jednej sesji, są więc plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przechowywane są w urządzeniu
końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
użytkownika. Służą one do identyfikacji użytkownika jako zalogowanego.
3.6. Trwałe pliki cookies to te, które zapewniają określone funkcje nie tylko w ramach jednej sesji, lecz podczas całego
czasu przechowywania danego pliku na komputerze. Są to pliki związane z wydajnością usługi oraz jej
funkcjonalnościami. Za pomocą plików cookie związanych z wydajnością zbierane są informacje na temat sposobu
korzystania ze Strony, w tym dane na temat odwiedzanych przez użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów.
Pliki cookie związane z funkcjonalnością ułatwiają świadczenie usług i zapamiętują ustawienia mające na celu
ułatwienie użytkownikom korzystanie z usług Operatora. Trwałe pliki cookies nie gromadzą żadnych informacji,
które mogłyby ujawnić tożsamość użytkownika, są one przetwarzane jako anonimowe dane i służą wyłącznie do
usprawnienia działania strony lub aplikacji, rozpoznania zainteresowań, ponadto używane są do:
(a) zdobywania statystyk na temat sposobu korzystania ze Strony
(b) usprawnienia działania Strony za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów zapamiętywania ustawień
użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji kolorów
(c) okazywania użytkownikom, że są zalogowani na Stronie internetowej wymiany informacji z partnerami
Operatora w celu świadczenia usług na Stronie. Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane
wyłącznie do dostarczania usług, produktów Operatora i nie są stosowane do innych celów.
3.7. Zewnętrzne pliki cookie to pliki umożliwiające współpracę z zewnętrznymi firmami lub serwisami. Wśród nich są
cookie badawcze dostarczające systemom analitycznym danych o popularności Strony. Są to też pliki związane z
takimi usługami, jak przycisk "Like" czy "Share". Zewnętrzne pliki cookies służą do:
(a) połączenia z serwisami społecznościowymi (np. Facebook), które następnie mogą stosować informacje
dotyczące odwiedzin poszczególnych użytkowników do profilowania reklam na innych stronach
internetowych,
(b) dostarczania danych o ruchu na stronie.
3.8. Operator Strony używa plików cookie po to, aby Strona stawała się łatwiejsza w użytkowaniu i aby lepiej dopasować
ją do zainteresowań użytkowników i ich potrzeb. Mogą to być dane pozwalające na łatwiejsze logowanie się do
Strony lub dane dostosowujące wyświetlane treści do zainteresowań użytkownika. Pliki cookie mogą również być
używane do przyśpieszenia przyszłych aktywności i doświadczeń użytkownika na Stronie. Używane są także do
kompilacji anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć Operatorowi, jak użytkownicy używają Strony. Pliki
cookie pomagają w polepszeniu struktury Strony i jej zawartości oraz ułatwiają rozwój funkcjonalności Strony.
Operator Strony nie może personalnie zidentyfikować użytkownika na podstawie tych informacji. Podobnie, pliki
cookie nie pozwalają na ustalenie tożsamości osób korzystających ze Strony.
3.9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i wykorzystywane mogą być również przez
współpracujących z Operatorem Strony reklamodawców oraz partnerów.
4.

LOGI SERWERA

4.1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu na poziomie serwera. Dane te są
wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Stroną oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi
świadczonych usług hostingowych.
4.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
(a) czas nadejścia zapytania,
(b) czas wysłania odpowiedzi,
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(c) nazwę 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 (referer link) – w przypadku gdy
przejście do Strony nastąpiło przez odnośnik,
(f) informacje o przeglądarce użytkownika,
(g) informacje o adresie IP.
4.3. Dane powyżej wskazane wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem i nie są kojarzone z
konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę.
5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
5.1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
5.2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby z zastrzeżeniem
sytuacji, w których Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Stronę upoważnionym
organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z takich żądań.
6. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES PRZEZ UŻYTKOWANIKA
6.1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza
przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. W każdym jednak momencie użytkownik
uprawniony jest do zmiany ustawień przeglądarki w przypadku, jeśli nie chce otrzymywać plików cookies.
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, jak również automatyczne ich blokowanie.
6.2. Operator Strony zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić
korzystanie ze Strony.
6.3. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i
postępować zgodnie z instrukcjami:
(a) Internet Explorer
(b) Chrome
(c) Safari
(d) Firefox
(e) Opera
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