Polityka prywatności
1. Niniejsza

polityka

prywatności

określa

zasady

gromadzenia,

przetwarzania

i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu www oraz użytkownikach,
którzy przekażą swoje dane osobowe w celach kontaktowych dla udzielenia
informacji o produktach i usługach McCarthy & Taggart Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k. oraz otrzymywania korespondencji marketingowej.
2. McCarthy & Taggart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. chroni dane
osobowe, o których mowa w pkt 1 i pkt 3 zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze
zm. – dalej „Ustawa").
3. McCarthy & Taggart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. informuje, iż jest
Administratorem gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych danych
osobowych. Wypełnienie formularza kontaktowego na stronie internetowej oznacza
wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu do
korespondencji, numeru telefonu, adres e-mail, spółce McCarthy & Taggart spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz Partnerom McCarthy & Taggart spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w celu przetwarzania ich przez te jednostki dla
potrzeb marketingowych. Informację o aktualnej liście Partnerów McCarthy &
Taggart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. można uzyskać pod numerem
telefonu podanym na stronie internetowej McCarthy & Taggart spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.
4. McCarthy & Taggart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. informuje, iż
jednym z filarów polityki prywatności realizowanej przez McCarthy & Taggart
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k jest polityka cookies, której zasady
określono poniżej.
5. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności przyjmuje się, że:
a) Administrator

–

oznacza

McCarthy

&

Taggart

spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-867), Al. Jana Pawła II 27
wpisana

do

rejestru

przedsiębiorców

Krajowego

Rejestru

Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
000446166, NIP: 527-26-43-482, REGON: 142707910, który przechowuje i
uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika;

b) Użytkownik – oznacza osobę, która wypełni i wyśle za pośrednictwem strony
internetowej Administratora formularz kontaktowy lub przekaże swoje dane
kontaktowe w inny sposób, w szczególności po przez kontakt telefoniczny.
c) Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis
internetowy, działającą w domenie http://mctgroup.eu/
d) Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,
zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których
Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu;
e) Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora za
pośrednictwem Serwisu;
f) Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów
Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu;
g) Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis
internetowy, działającą w domenie http://mctgroup.eu/;
h) Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego
Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu;
6. Dane osobowe gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez Administratora
mogą zostać ujawnione Partnerom Administratora w celach związanych z obsługą
zgłoszenia Użytkowników przesłanego do Administratora oraz w celu udzielania
Użytkownikom informacji o oferowanych produktach lub usługach, o ile wyrażą
zgodę na udostępnienie danych, uzupełniając i wysyłając formularz kontaktowy. Dane
Użytkowników nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom, o ile nie będzie to
wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub o ile nie zostanie zawarta stosowna
umowa gwarantująca ochronę praw Użytkowników.
7. Użytkownik, wypełniając i przesyłając formularz kontaktowy do McCarthy & Taggart
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k, wyraża zgodę na przetwarzanie
przekazanych przez niego danych osobowych oraz na otrzymywanie od McCarthy &
Taggrt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz Partnerów McCarthy &
Taggart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. informacji handlowych za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr
144, poz. 1204, z późn. zm.) w celach wskazanych w pkt 1 niniejszej Polityki
Prywatności. Do korespondencji powyżej Użytkownik wskazuje podany w formularzu
kontaktowym i należący niego adres email. Aktualny wykaz Partnerów McCarthy &

Taggart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. można uzyskać pod numerem
telefonu podanym na stronie internetowej McCarthy & Taggart spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.
8. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania,
w szczególności uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, oraz uzyskania informacji
na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Użytkownik ma również prawo
żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia swoich
danych osobowych. W tym celu Użytkownik powinien wysłać wiadomość wpisując w
temacie wiadomości „rezygnacja” na adres office@mctgroup.eu.
9. W celu uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania swoich danych osobowych, jak
również otrzymywania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania,
Użytkownik powinien wysłać wiadomość na adres office@mctgroup.eu.
10. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, o czym
Administrator poinformuje na swojej stronie internetowej. W przypadku braku zgody
na dalsze przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik zobowiązany jest do
wysłania wiadomości na adres office@mctgroup.eu., wpisując w temacie „rezygnacja
z dalszego przetwarzania danych”.
11. Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za samodzielne
wykorzystywanie informacji, do których Użytkownik ma dostęp za pomocą serwisu.
Wykorzystywanie danych znajdujących w serwisie wymaga uzyskania zezwolenia
Administratora oraz każdorazowego uzgodnienia zakresu wykorzystywania danych.
Zezwolenie Administratora poprzedzone będzie indywidualną analizą prawną i
podatkową.
12. Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na
urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług
świadczonych przez McCarthy & Taggart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp.k. z siedzibą w Warszawie.
13. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń
Użytkowników

wirusów

lub

innego

niechcianego

oprogramowania

lub

oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie
wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu
Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas
przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

14. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam
do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas
trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
z Urządzenia Użytkownika;
b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie
Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm
cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani
żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
15. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do
swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu
będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
16. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu,
a w szczególności do:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
b) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio
wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
c) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu
Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
Użytkownik;
d) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
e) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
17. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w
serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
a) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której
Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i
hasła;
b) poprawnej

konfiguracji

wybranych

szczególności weryfikację;
c) autentyczności sesji przeglądarki;

funkcji

Serwisu,

umożliwiając

w

d) optymalizacji

i

zwiększenia

wydajności

usług

świadczonych

przez

Administratora.
18. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych
dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki
te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych
potrzeb;
b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności
weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
19. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji
użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji
Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z
uwzględnieniem jego lokalizacji.
20. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu
oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają
zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych
Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
21. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych,
a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu
reklam usług i produktów firm trzecich.
22. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania treści
multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z
zewnętrznego

serwisu

internetowego

www.vimeo.com

(administator

cookies

zewnętrznego: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA).
23. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania treści
multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z
zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies
zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
24. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania treści
multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z
zewnętrznego

serwisu

internetowego

www.wrzuta.pl

(administrator

zewnętrznego: Free4Fresh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

cookies

25. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i
anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Gemius
Traffic (administrator cookies zewnętrznego: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie).
26. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i
anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Stat24
(administrator cookies zewnętrznego: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
27. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i
anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych
KissMetrics (administrator cookies zewnętrznego: Space Pencil, Inc. z siedzibą w
USA).
28. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania opinii
na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu
internetowego opineo.pl (administrator cookies zewnętrznego: Opineo Sp. z o.o. z
siedzibą we Wrocławiu).
29. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu ułatwienia
komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu za pośrednictwem
narzędzia skype.com (administrator cookies zewnętrznego: Microsoft Corporation z
siedzibą w USA).
30. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące
plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez
pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w
zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki
internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
31. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w
zakresie stosowania plików cookies:
a) Przeglądarka Internet Explorer
b) Przeglądarka Mozilla FireFox
c) Przeglądarka Chrome
d) Przeglądarka Safari

e) Przeglądarka Opera
32. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych
funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
33. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej Serwisu.

