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Oświadczenie o ochronie danych i wyrażenie zgody na wykorzystanie danych przez 
Chilli Production 
Ochrona danych jest kwestią zaufania, a zaufanie użytkowników jest dla nas bardzo ważne. 
Aby podczas wizyty na naszej stronie użytkownicy czuli się bezpiecznie, przy przetwarzaniu 
danych osobowych ściśle przestrzegamy postanowień ustawowych. W tym miejscu 
chcielibyśmy poinformować o naszych zasadach gromadzenia i wykorzystania danych. 
Poniższe oświadczenie o ochronie danych informuje o tym, jakie dane użytkowników są 
gromadzone na naszych stronach internetowych oraz które z tych danych w jaki sposób są 
przetwarzane, a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych. 
  
1. Podmiot odpowiedzialny i prawa użytkownika 

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych 
osobowych w rozumieniu federalnej ustawy o ochronie danych jest Chilli Production. Jako 
podmiot odpowiedzialny firma Chilli Production jest dostępna pod podanymi poniżej 
danymi kontaktowymi: 
– Pocztą pod adresem: ul. Krucza 50, Warszawa 00-025 
– Telefonicznie: +48 22 2701006 
– Pocztą elektroniczną: cok@chilliproduction.pl 
Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich 
danych, które są u nas zapisane, a także skorzystać ze swojego prawa do korekty, blokady 
lub usunięcia swoich danych. W tym celu należy skorzystać z wymienionych powyżej 
danych kontaktowych. 
Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie lub wykorzystanie swoich danych 
przez Chilli Production według niniejszych postanowień o ochronie danych w całości lub w 
odniesieniu do poszczególnych działań, może on zgłosić swój sprzeciw pocztą 
elektroniczną, faksem lub listem, także korzystając z wymienionych danych kontaktowych. 
  
2. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych 

Dane osobowe to dane dotyczące rzeczowych lub osobistych powiązań określonej lub 
możliwej do określenia osoby fizycznej. Należą do nich przykładowo imię i nazwisko, 
numer telefonu, adres oraz wszystkie dane podstawowe, które użytkownik podał nam w 
formularzu kontaktowym 
  
2.1 Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych użytkownika 
Gromadzimy, zapisujemy i przetwarzamy dane użytkownika w ramach zapytania z 
formularza kontaktowego. 
  
3. Ciasteczka (pliki cookie) 

Akceptowanie plików cookie jest warunkiem umożliwiającym korzystanie z naszych stron 
internetowych. Jeżeli jednak użytkownik zablokuje stosowanie ciasteczek, nasza strona 
internetowa oraz serwis będą działać jedynie w oparciu o ograniczone funkcje. 
Czym są ciasteczka (pliki cookie)? 



Ciasteczka to niewielkie pliki zapisywane na nośniku danych użytkownika, służące do 
zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu 
wymiany z naszym systemem. Istnieją dwa rodzaje ciasteczek, tak zwane ciasteczka 
sesyjne, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika, oraz ciasteczka 
tymczasowe/stałe, które są przechowywane przez dłuższy okres lub na stałe na nośniku 
danych użytkownika. Dzięki przechowywaniu tych plików możemy odpowiednio 
przygotować nasze strony internetowe i naszą ofertę pod kątem preferencji użytkownika. 
Ułatwia to użytkownikowi korzystanie z serwisu, przykładowo dzięki zapisaniu określonych 
danych użytkownika, aby nie musiał ich za każdym razem podawać. 
Jakie ciasteczka wykorzystuje Chilli Production? 
Większość używanych przez nas plików cookie jest automatycznie usuwana z twardego 
dysku komputera użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. ciasteczka sesyjne). 
Przykładowo ciasteczka sesyjne wykorzystywane są, aby oferować użytkownikowi funkcję 
koszyka na wielu stronach serwisu. Ponadto stosujemy także ciasteczka przechowywane na 
twardym dysku komputera użytkownika. Podczas kolejnej wizyty serwis automatycznie 
rozpoznaje użytkownika oraz preferowane przez niego informacje i ustawienia. Ciasteczka 
tymczasowe i stałe (okres przechowywania od 1 miesiąca do 10 lat) są zapisywane na 
twardym dysku komputera użytkownika, a po określonym czasie są automatycznie 
usuwane. Ciasteczka te służą do tego, aby uczynić naszą ofertę jeszcze efektywniejszą, 
bezpieczniejszą i bardziej przyjazną dla użytkownika. Dzięki tym plikom możliwe jest 
przedstawianie użytkownikowi informacji dostosowanych do jego zainteresowań. Jedynym 
celem ciasteczek jest możliwie jak najlepsze dostosowanie naszej oferty do oczekiwań 
klienta i tym samym ułatwienie mu poruszania się w naszym serwisie. 
Jakie dane są zapisywane w ciasteczkach? 
W ciasteczkach  zapisywane są wyłącznie dane pseudonimizowane. Podczas aktywacji 
ciasteczka przypisywany jest mu numer identyfikacyjny bez przypisywania danych 
osobowych użytkownika do tego numeru identyfikacyjnego. Imię i nazwisko, adres IP lub 
podobne dane użytkownika, umożliwiające bezpośrednie przypisanie pliku cookie do 
użytkownika, nie są zapisywane w pliku cookie. Na podstawie technologii cookie 
uzyskujemy jedynie pseudonimizowane informacje, przykładowo o tym, które strony 
naszego sklepu użytkownik odwiedził, które produkty oglądał itp. 
Jak można zablokować zapisywanie plików cookie? 
W przeglądarce dostępne są ustawienia umożliwiające akceptację zapisywania ciasteczek 
jedynie wówczas, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. W ten sposób można zablokować 
zapisywanie ciasteczek w przyszłości. Z reguły na pasku menu przeglądarki internetowej 
poprzez funkcję pomocy można uzyskać informacje na temat odrzucania nowych i 
wyłączania zapisanych ciasteczek. 
  
4. Pliki logu 

Podczas każdej wizyty na stronach internetowych Chilli Production przeglądarka 
internetowa udostępnia dane dotyczące zachowania użytkownika, które zapisywane są w 
plikach logów, tak zwanych plikach logu serwera. Zapisane w ten sposób rekordy danych 
zawierają następujące dane: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, adres IP, 
URL strony referencyjnej (adres strony, z której użytkownik został przekierowany), pobrana 
ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki internetowej. 



  
5. Analiza internetowa 

Aby nieustannie optymalizować i udoskonalać naszą ofertę, stosujemy tak zwane 
technologie trackingowe. Wykorzystujemy do tego celu usługi Google Analytics 
5.1 Google Analytics 
Ta strona internetowa wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów 
WWW Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) 
Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez 
użytkownika, na przykład pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze 
użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące odwiedzin na tej stronie 
internetowej są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. 
W razie aktywacji funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie adres IP użytkownika jest 
skracany przez firmę Google przed jego przekazaniem na terenie państw członkowskich 
Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwera firmy Google w USA 
przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Anonimizowany adres IP przesłany przez 
przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi 
danymi Google. Użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik 
cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem 
IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując 
wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl . 
Alternatywnie można także kliknąć ten link, aby uniknąć w przyszłości zapisywania danych 
przez Google Analytics na tej stronie internetowej. W urządzeniu użytkownika zapisywane 
jest wówczas ciasteczko opt-out. Po usunięciu plików cookie należy ponownie kliknąć na 
link. 
  
6. Bezpieczna transmisja danych 

Dane osobowe użytkownika są przez nas przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu 
szyfrowania. Dotyczy to także procesu składania zamówienia oraz logowania klienta. 
Stosujemy system kodowania TLS (Transport Layer Security) lub SSL (Secure Socket Layer). 
Ponadto nasze strony internetowe oraz inne systemy są zabezpieczane poprzez bieżące 
działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub 
rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

