
Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku,  
 
Mamy dla Ciebie ważną wiadomość.  
Chcemy poinformować Cię o wszystkich przepisach wchodzących w życie 25 maja 2018 roku wynikających 
z RODO w taki sposób, żebyś w pełni świadomie i komfortowo mógł korzystać z Naszej Strony. 
Jednocześnie prosimy Cię o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych typu cookies przez 
Translot Trade Sp. Z.O.O 
 
. Klikając jedną z opcji: krzyżyk “X” zamykający okno lub przycisk “Wejdź na stronę” zgadzasz się na 
wszystkie zawarte poniżej postanowienia.  
 
Zależy nam, żebyś czuł się u nas jak najlepiej. Dlatego staramy się, aby treści, które Tobie wyświetlamy, i 
adekwatne do tego, czego szukasz. Aby móc to zapewnić, przydzielamy Ci tzw. “ciastko”, które znajduje 
się na Twoim urządzeniu. Za pomocą “ciastek”, które od nas otrzymujesz, prowadzimy analizę 
użytkowników, dedykujemy reklamy i treści - wszystko w oparciu o potrzeby i zainteresowania czytelników. 
Tych danych nie udostępniamy żadnym innym podmiotom , jak również nie przekazujemy ich do krajów 
trzecich.  
 
Masz prawo zgodzić się na przetwarzanie danych osobowych (przyznanych Tobie “ciastek”) w pełni, 
ograniczyć tę zgodę dla poszczególnych podmiotów lub nie zgodzić się na przetwarzanie danych przez 
wyjście ze strony. 
Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych (plików cookie), które udostępniasz w historii 
przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych, które wykorzystujemy do analizy 
Twojej aktywności zamknij  okno lub kliknij przycisk “Wejdź na stronę”.  
 
Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili możesz edytować przechodząc do “Ustawień 
zaawansowanych” lub kontaktując się bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych: 
inspektor@translot.com.pl Zgodę, o którą Cię prosimy, dotyczy przetwarzania danych osobowych w celu 
wykonania umowy oraz celach marketingowych przez przez firmę Translot Trade Sp. Z.O.O 
 
Wszystkie prawa, które Ci przysługują i sposób przetwarzania przez nas danych osobowych zostały 
opisane w polityce prywatności  
Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Masz również 
prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przeniesienia danych czy wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 


