Polityka Prywatności Essilor
1. Administratorem Danych Serwisu eyezen.pl jest Essilor Polonia Sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy (XVI Wydział
Gospodarczy-Rejestrowy) pod nr KRS: 0000120470, NIP: 634-012-58-44, REGON: 271008247.
2. Przy korzystaniu z Serwisu, każdorazowo gdy użytkownik przekaże administratorowi jakiekolwiek
informacje, które ze względu na swoje cechy pozwalają nam na identyfikację użytkownika, jak jego
imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub inne informacje, uzyskane od Użytkownika
niezależnie od tego, czy ma to zwiazek z przegladaniem lub korzystaniem z usług lub funkcjonalności
Serwisu, Uzytkownika beda dotyczyć postanowienia niniejszej Polityki Prywatnosci, Polityki Plików
Cookie, które obowiazuja przez cały czas i z którymi Użytkownik powinien sie zapoznać, aby mieć
pewność że użytkownik się na nie zgadza.
3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne ale konieczne do korzystania
z Serwisu do celów określonych w niniejszej Polityce.
4. Niepodanie pewnych obowiązkowych informacji moze oznaczać, że nie bedzie możliwe
zarzadzanie rejestracją jako użytkownik lub korzystanie z niektórych funkcji lub usług dostepnych za
pośrednictwem Serwisu.
5. Dane osobowe podane podczas telefonicznej lub elektronicznej (mailowej) rejestracji są zbierane
i wykorzystywane w celu:
 Identyfikacji jako Użytkownika Serwisu oraz zapewnienia Użytkownikowi dostępu do funkcji
i usług Serwisu;
6. Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu, poprawy, anulowania i sprzeciwu dotyczących jego
danych osobowych wysyłając wiadomość e-mail na adres: marketing@essilor.com.pl
7. Dane Użytkowników nie są przekazywane innym podmiotom.
8. Dane będą przechowywane do momentu usunięcia konta Użytkownika w serwisie lub przez okres
określony w przepisach prawa. Po tym czasie Administrator usuwa dane.

Polityka „Cookies”
1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej 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.
2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych
w plikach cookies.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Essilor Polonia Sp. z o.o.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę Serwisu, dostosowaną
do jego indywidualnych potrzeb;
 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi
na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
 „sesyjne” (session cookies) – które są plikami tymczasowymi, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej
lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 „stałe” (persistent cookies) które są plikami cookies przechowywanymi w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
w ramach Serwisu;
 pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych Serwisu;
 „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
plików cookies. 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 w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje
o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
 Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
 Google Chrome:
www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być
również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej
informacji
na
temat
plików
cookies
dostępnych
jest
pod
adresem
http://www.wszystkoociasteczkach.pl/ lub http://www.dziennikustaw.gov.pl w sekcji „Pomoc”
w menu przeglądarki internetowej.

