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Polityka Prywatności 
 

Niniejsza Polityka Prywatności określa podstawowe zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w 
TELEIN Spółka z o.o., a także zasady przechowywania i dostępu do informacji przechowywanych na 
Urządzeniach Usługobiorcy za pomocą Cookies.  
 

I. Definicje 
 

1. Usługodawca/Administrator danych osobowych (w skrócie „Administrator”)- TELEIN Spółka z o.o. 
z siedzibą w Przemyślu przy ul. Seweryna Goszczyńskiego 6,, zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 
0000639694, NIP: 7952538644, REGON: 365511025;  

2. Cookies - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i 
przechowywane na Urządzeniu, za pośrednictwem którego Usługobiorca korzysta z Serwisu. 

3. Serwis - strona internetowa znajdująca się pod adresem elektronicznym www.sendersms.pl, za 
pośrednictwem której Usługobiorcy świadczone są usługi drogą elektroniczną.  

4. Usługobiorca - podmiot korzystający z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.  
 

II. Cookies 
 

1. Usługodawca informuje, że wykorzystuje pliki typu Cookies i podobne technologie, w celu 
przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w 
Urządzeniu Usługobiorcy, za pośrednictwem którego korzysta on z Serwisu.  

2. Stosowane przez Usługodawcę Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Usługobiorcy, w 
szczególności nie stanowią wirusów lub innego niechcianego oprogramowania.  

3. Pliki Cookies pozwalają dostosować Serwis indywidualnie każdemu Usługobiorcy. Cookies 
zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz 
przypisaną wartość.  

4. Usługodawca wykorzystuje Cookies m.in. w następujących celach:  
a) konfiguracji Serwisu, w tym dostosowania jego zawartości lub funkcjonalności do 

preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji Serwisu,  
b) uwierzytelnianiu Usługobiorcy w Serwisie i utrzymaniu sesji Usługobiorcy Serwisu (po 

zalogowaniu), dzięki czemu Usługobiorca nie musi na każdej podstronie Serwisu 
ponownie wpisywać loginu i hasła,  

c) tworzeniu anonimowych statystyk, które pozwalają przeanalizować, w jaki sposób 
Usługobiorcy Serwisu korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszenie jego struktury i 
zawartości,  

d) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam i usług,  
e) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.  

5. Wykorzystywanie plików Cookies w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do 
informacji przechowywanych w Urządzeniu Usługobiorcy, za pośrednictwem którego korzysta on 
z Serwisu, jest dozwolone pod warunkiem, że Usługobiorca wyrazi uprzednią zgodę na takie 
działanie.  

6. Usługobiorca Serwisu może wyrazić zgodę, o której mowa w w/w ust. 5, za pomocą ustawień 
oprogramowania wykorzystywanego przez niego do korzystania z Serwisu, np. za pomocą 
ustawień wykorzystywanej przez niego przeglądarki internetowej.  

7. Usługobiorca Serwisu może nie wyrazić zgody lub ją cofnąć w każdym czasie za pomocą zmiany 
odpowiednich ustawień oprogramowania wykorzystywanego przez niego do korzystania z 
Serwisu (szczegółowe instrukcje dotyczące wyłączenia obsługi plików Cookies są dostępne w 
ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych).  

8. W wielu przypadkach oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Serwisu (np. przeglądarki 
internetowe), domyślnie dopuszczają obsługę i przechowywanie plików Cookies na urządzeniach 
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użytkowników serwisu. Usługobiorca Serwisu powinien sprawdzić ustawienia oprogramowania, 
z którego korzysta i ewentualnie dokonać odpowiednich zmian tych ustawień. W szczególności 
można zmienić ustawienia tego oprogramowania w taki sposób, żeby zablokować automatyczną 
obsługę plików Cookies.  

9. Jeżeli Użytkownik Serwisu wyrazi zgodę żeby ustawienia oprogramowania, z którego korzysta, 
umożliwiały obsługę plików Cookies, będzie to równoznaczne z udzieleniem przez niego zgody na 
wykorzystywanie przez serwis plików Cookies w zakresie określonym w niniejszej Polityce 
Prywatności. 

10. Usługodawca informuje, że wyłączenie przez Usługobiorcę Serwisu obsługi plików Cookies może 
spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności Serwisu.  

 
III. Ochrona danych i bezpieczeństwo: 

 
1. W przypadku, gdy za pośrednictwem Serwisu Usługodawca uzyskuje dostęp do danych 

osobowych Usługobiorcy, stosuje się postanowienia niniejszego rozdziału III.  
2. Wszelkie dane podane przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym, znajdującym się na 

stronie www.sendersms.pl, będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji 
usług wynikających z zawartej umowy lub w celu dostarczenia niezbędnych informacji o treści 
umowy. Przetwarzanie danych osobowych następuje, w tym przypadku zgodnie z przepisem art. 
18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 
2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

3. Wszelkie dane podane przez Usługobiorcę w celu nawiązania kontaktu z Administratorem, będą 
przetwarzane wyłącznie w tym celu. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z 
przepisem art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

4. W przypadku przesyłania zamówionych informacji handlowych przetwarzanie danych 
osobowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy, następuje zgodnie z 
przepisem art. 10 oraz art. 18 ust. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

5. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane mogą być również w celu dochodzenia przez 
Usługodawcę roszczeń w przypadku korzystania z usługi dostępnej w Serwisie, w sposób niezgody 
z przepisami prawa oraz Regulaminem. 

6. Administrator zbiera dane osób wyłącznie w zakresie podanym przez Usługobiorcę lub w zakresie 
wymaganym do prawidłowego zawarcia umowy o świadczenie usług zgodnie z treścią 
Regulaminu zamieszczonego na stronie www.sendersms.pl 

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pomocą 
www.sendersms.pl lub do zapewnienia kontaktu z Administratorem. 

8. Usługodawca dba o prywatność Usługobiorców - dzięki specjalnym zabezpieczeniom 
technologicznym oraz proceduralnym gwarantuje Usługobiorcom bezpieczeństwo przekazanych 
danych osobowych.   

9. Dane Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, w szczególności zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883, z 
późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej Ustawy.  

10. Usługobiorca ma prawo dostępu do podanych przez siebie danych oraz prawo do ich poprawiania, 
zmiany oraz żądania ich usunięcia (żądanie w tym zakresie Usługobiorca przesyła do 
Usługodawcy za pomocą poczty elektronicznej). 

11. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, jeżeli ich zachowanie jest 
niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 

12. Usługodawca oświadcza, iż posiada niezbędne systemy i stosuje stosowne procedury 
zabezpieczeń chroniące przed udostępnieniem danych osobowych osobom nieupoważnionym, 
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy o ochronie danych 
osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
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13. Wszelkie dane i informacje przekazywane przez Usługobiorców chronione są przy użyciu 
najnowocześniejszych technologii, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymogami 
bezpieczeństwa i zasadami poufności.  

14. Dostęp do powierzonych danych osobowych mogą posiadać tylko osoby, którym Usługodawca 
nadał upoważnienia, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 

15. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów 
lub stron internetowych należących do innych podmiotów niż do Administratora, także w 
przypadku gdy informacje lub linki do innych stron, zostały zamieszczone na stronach Serwisu 
komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu 
handlowego.  

 
 
 
TELEIN Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki 
Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie Serwisu w zakładce „Polityka 
Prywatności”, w związku z czym Usługodawca zaleca Usługobiorcom, bieżące odwiedzanie strony 
internetowej Serwisu i monitorowanie aktualności zasad korzystania z Serwisu. 

 

Data Polityki Prywatności: 20 listopada 2018 roku. 

 


