Poniżej zamieszczone zasady Polityki Prywatności zostały stworzone, aby zapewnić i zagwarantować
bezpieczeństwo podczas użytkowania serwisu Tataka.com prowadzonego pod adresem tataka.com
przez spółkę VIWA Entertainment Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej
50/515 00-695 Warszawa. Podjęcie decyzji o przeglądaniu, korzystaniu z funkcjonalności serwisu, jak
i czerpaniu korzyści z jego działania jest równoważne z akceptacją Polityki Prywatności. Jeśli
którykolwiek z zapisów Polityki Prywatności jest niezgodny z wolą użytkownika, powinien on
zaniechać odwiedzania i korzystania serwisu.
Każdego użytkownika serwisu Tataka.com obowiązuje Polityka Prywatności aktualna w momencie
korzystania z serwisu.
Tataka.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zapisach Polityki Prywatności bez
wcześniejszego informowania o tym fakcie użytkowników serwisu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU TATAKA.COM
1. Informacje ogólne.
1.1. Operatorem Serwisu Tataka.com jest spółka VIWA Entertainment Poland Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, przy Ul. Nowogrodzkiej 50/515 00-695 Warszawa zarejestrowana przez Sąd
Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000415209, kapitał zakładowy 500.000,00 zł, NIP: 701-03377-56, REGON: 146061847.
1.2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez
dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje oraz poprzez zapisywanie w
urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka").
1.3. Akceptując niniejszą Politykę Prywatności Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na
otrzymywanie informacji handlowej kierowanej do niego za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z przepisem art. 10 ust 2
ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 z 2002 r.
poz. 1204) oraz na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 101 z 2002 r. poz. 926 ze
zm.)
2. Informacje w formularzach.
2.1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2.2. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą
użytkownika.
2.3. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany
przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych.
2.4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza, np. w celu przesłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.).

3. Informacja o plikach cookies.
3.1. Serwis korzysta z plików cookies.
3.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
3.4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a.
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b.
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c.
określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w
sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
3.5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
przez Użytkownika.
3.6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także
automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
3.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu.
4. Logi serwera.
4.1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie
serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem 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,
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 Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f.
informacje o przeglądarce użytkownika,
g.
informacje o adresie IP.
4.3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4.4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
5. Udostępnienie danych.
5.1. Dane nie podlegają udostępnieniu innym podmiotom.
5.2. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis
upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z
żądania.

