Polityka prywatności Advanced Protection Systems LLC
Data wejścia w życie: 17 września 2020 r.
Drogi Użytkowniku, dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyłeś
przekazując swoje dane osobowe.
Tworzymy ten dokument, aby poinformować Cię o naszej Polityce
Prywatności: w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy i
udostępniamy dane osobowe w ramach Advanced Protection Systems LLC
(zwanej dalej Advanced Protection Systems) oraz w jakim celu to robimy.
Advanced Protection Systems LLC jest odpowiedzialna za przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
Szczegóły kontaktu:
Advanced Protection Systems LLC
301 Route 17, Suite 800 Rutherford,
New Jersey 07070
+1 704 575 0779
privacy@apsystems.tech
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy operacji przetwarzania danych w
systemach ochrony zaawansowanej. Jasno informujemy, w jaki sposób
zbieramy dane osobowe i w jakim celu są one wykorzystywane.
Zwracamy uwagę, że Advanced Protection Systems gromadzi dane
osobowe i informacje firmowe dostarczone przez swoich (potencjalnych)
klientów i dostawców, a także dane uzyskane podczas wizyt na stronie
internetowej Advanced Protection Systems i korzystania z niej.
Odwiedzający stronę:
Dane (osobowe), które mogą być gromadzone przez Advanced Protection
Systems, obejmują imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i adres
IP. Dane te mogą być zbierane za pośrednictwem formularza
internetowego i plików cookie Google Analytics.
Cele wykorzystania i przetwarzania danych:
Proszę zauważyć, że zbieramy i przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy,
gdy jest to konieczne i robimy to w następujących celach:

-

składanie ofert i/lub dostarczanie informacji o usługach i innych
działaniach Advanced Protection Systems,
zawieranie i realizacja umów oraz utrzymywanie kontaktu z
klientem,
przestrzeganie obowiązków ustawowych,
odpowiadanie na pytania i rozpatrywanie reklamacji,
zarządzanie i administracja wewnętrzna.

Przechowywanie i usuwanie danych:
Ponieważ wykorzystujemy Twoje dane do wyżej wymienionych celów,
Advanced Protection Systems przechowuje i usuwa dane osobowe nie
później niż jest to konieczne do wyżej wymienionych celów i przestrzega
ustawowych okresów przechowywania.
Udostępnianie i ujawnianie danych osobowych podmiotom trzecim:
Advanced Protection Systems udostępnia dane osobowe stronom trzecim,
jeśli jest to konieczne do osiągnięcia wyżej wymienionych celów oraz do
wypełnienia obowiązku ustawowego. Zawieramy umowy o przetwarzanie
danych z firmami, które przetwarzają dane w naszym imieniu, aby
zapewnić równy poziom bezpieczeństwa i poufności wszystkich danych.
Advanced Protection Systems jest i pozostaje odpowiedzialny za te
operacje przetwarzania. Ponadto pragniemy podkreślić, że udostępnianie
danych osobowych innym podmiotom zewnętrznym odbywa się wyłącznie
za Państwa wyraźną zgodą.
Bezpieczeństwo
Traktujemy Twoje dane osobowe bardzo poważnie i dokładamy wszelkich
starań, aby optymalnie chronić udostępnione dane osobowe przed
nieuprawnionym dostępem, nadużyciem, utratą i kradzieżą.
Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz
monitorujemy i chronimy swoje usługi przed nadużyciami i oszustwami.
Cookies
Advanced
Protection
Systems
używa
wyłącznie
technicznych,
funkcjonalnych i analitycznych plików cookie, które nie naruszają Twojej

prywatności. Należy pamiętać, że plik cookie to mały plik tekstowy, który
jest przechowywany na komputerze, tablecie lub smartfonie podczas
pierwszej wizyty na stronie internetowej Advanced Protection Systems.
Pliki cookie są niezbędne do technicznego funkcjonowania strony
internetowej i łatwości użytkowania. Zapewniają prawidłowe działanie
strony i zapamiętują Twoje preferowane ustawienia. Pozwala nam to
również zoptymalizować naszą stronę internetową. Informujemy, że w
ramach usługi „Analytics” za pośrednictwem naszej strony internetowej
umieszczany jest plik cookie amerykańskiej firmy Google. Advanced
Protection Systems korzysta z tej usługi w celu śledzenia i otrzymywania
raportów dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzystają ze strony
internetowej. Ponieważ Advanced Protection Systems zawarło umowę o
przetwarzanie z Google, wyłączył opcję „udostępniaj dane”, Google nie
przetwarza pełnego adresu IP, a inne usługi Google nie są używane,
Twoja zgoda na umieszczanie tych plików cookie nie jest wymagana.
Zwróć uwagę, że możesz zrezygnować z otrzymywania plików cookie,
ustawiając przeglądarkę internetową tak, aby przestała zapisywać pliki
cookie. Możesz również usunąć wszystkie zapisane wcześniej informacje w
ustawieniach swojej przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj
się z funkcją pomocy w swojej przeglądarce.
Zmiany w naszej Polityce Prywatności
Advanced Protection Systems może modyfikować niniejszą Politykę
Prywatności. Zmiany w przepisach i regulacjach mogą wymagać od nas
dostosowania naszej Polityki Prywatności. Możemy również chcieć
dostosować naszą Politykę Prywatności na podstawie nowych informacji.
Jeśli dostosujemy Politykę Prywatności, niezwłocznie udostępnimy nową
wersję online.

Twoje prawa
Masz prawo dostępu do swoich danych, które Advanced Protection
Systems zebrał i przetworzył. Masz prawo do poprawienia wszystkich
danych lub usunięcia ich z plików Advanced Protection Systems.
Ponadto w określonych okolicznościach masz prawo zażądać usunięcia
swoich danych osobowych lub ograniczenia operacji przetwarzania.

Przysługuje Ci wreszcie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia Twoich danych do
innej organizacji lub zlecić ich przeniesienie. Wykonując te żądania,
zawsze będziemy przestrzegać wszystkich obowiązków ustawowych.
Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących Polityki
Prywatności zaawansowanych systemów ochrony lub Twoich praw,
prosimy o kontakt pod adresem privacy@apsystems.tech.

Privacy Policy for Advanced Protection Systems LLC
Effective date: 17th of September 2020
Dear User, thank you for the trust you put into how we handle your data.
We create this document to inform you about our Privacy Policy: how we
collect, use, disclose, and share personal data within Advanced Protection
Systems LLC (hereinafter to be referred to as Advanced Protection
Systems) and for what purposes we do this.
Advanced Protection Systems LLC is responsible for the processing of
personal data as set out in this Privacy Policy.
Contact Details:
Advanced Protection Systems LLC
301 Route 17, Suite 800 Rutherford
New Jersey 07070
+1 704 575 0779
privacy@apsystems.tech
This Privacy Policy applies to the data processing operations of Advanced
Protection Systems. We are transparent about how we collect personal
data and for what purpose it is used.
Please notice that Advanced Protection Systems collects personal details
and corporate information provided by its (potential) customers and
suppliers, as well as data obtained through visits to and use of the
Advanced Protection Systems website.
Website visitors:
(Personal) data that may be collected by Advanced Protection Systems
includes first and last name, telephone number, e-mail address and IP
address. These data may be collected through the web form and the
Google Analytics cookies.
Purposes for the use and processing of data
Please notice, that we only collect and process personal data if this is
necessary and do so only for the following purposes:

-

making offers and/or providing information about the services and
other activities of Advanced Protection Systems,
entering into and implementing agreements and maintaining
customer contact,
compliance with statutory obligations;
answering questions and handling complaints;
internal management and administration;

Data retention and removing data
As we use your data for the purposes mentioned above, Advanced
Protection Systems retains and removes personal data no longer than is
necessary for the above-mentioned purposes and observes the statutory
retention periods.
Sharing personal data with third parties and disclosure
Advanced Protection Systems shares personal data with third parties if
this is necessary for achieving the above-mentioned purposes and for
compliance with any statutory obligation. We conclude a processing
agreement with companies that process the data on our behalf to ensure
an equal level of security and confidentiality of all data.
Advanced Protection Systems is responsible for these processing
operations. In addition, we would like to emphasize that Advanced
Protection Systems only provides personal data to other third parties with
your explicit consent.
Security
We take your data very seriously and will do our best to optimally protect
the personal data provided against unauthorised access, abuse, loss, and
theft. Advanced Protection Systems has taken appropriate technical and
organisational measures and monitors and protects its services against
abuse and fraud.
Cookies
Advanced Protection Systems only uses technical, functional and
analytical cookies that do not infringe on your privacy. Please note that a
cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or

smartphone during your first visit to the Advanced Protection Systems
website. The cookies are necessary for the technical functioning of the
website and ease of use. They ensure that the website works properly and
remember your preferred settings. This also allows us to optimise our
website. We would like to inform you that as part of the Analytics service,
a cookie of the American company Google is placed through our website.
Advanced Protection Systems uses this service to keep track and receive
reports on how visitors use the website. As Advanced Protection Systems
has concluded a processing agreement with Google, has disabled the
„share data” option, Google does not process the complete IP address and
other Google services are not used, your consent for placing these cookies
is not required.
Please notice that you can unsubscribe from cookies by setting your
internet browser to stop saving cookies. You can also remove all
previously saved information in the settings of your browser. Consult the
Help function of your browser for more information.
Amendments to our Privacy Policy
Advanced Protection Systems may modify this Privacy Policy. Changes in
laws and regulations may require us to adjust our Privacy Policy. We may
also want to adjust our Privacy Policy based on new insights. If we adjust
the Privacy Policy, we will immediately make the new version available
online.
Your rights
You have the right to access the data that Advanced Protection Systems
has collected and processed. You have the right to correct all data or to
have them removed from the Advanced Protection Systems files.
Moreover, in certain circumstances, you have the right to ask for the
removal of your data or limit the processing operations. Finally, you have
the right to object to the data processing as well as the right to transfer
your data to another organisation or have them transferred. We will
always observe all statutory obligations when performing these requests.
Contact

If you have any questions or comments about the Advanced Protection
Systems
Privacy
Policy or your rights, please contact via
privacy@apsystems.tech.
---------------

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany
ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w
urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz zrezygnować ze zbierania
informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej
przeglądarki – niemniej w takim przypadku nie gwarantujemy
poprawnego działania serwisu. Więcej szczegółów w naszej Polityce
Cookies.
Our website uses cookies. Using the website without changing the cookie
settings means that they will be stored on the user's end device. You can
opt-out of collecting information via cookies by changing your browser
settings - nevertheless, in this case, we do not guarantee the correct
operation of the website. More details in our Cookies Policy.

Polityka cookies serwisu www.apsystems.tech obowiązująca od dnia 17
września 2020 r.
§1
Administratorem serwisu www.apsystems.tech (dalej jako: „Serwis”) jest:
Advanced Protection Systems S.A. z siedzibą przy Placu Kaszubskim 8
lok. 311, 81-350 Gdynia wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000743881, NIP: 5862300694, REGON: 362753147,
reprezentowana przez Zarząd Spółki, Advanced Protection Systems S.A. z
siedzibąprzy Placu Kaszubskim 8 lok. 311, 81-350 Gdynia, KRS:
0000743881, NIP: 5862300694. zwana dalej: „Administratorem”.
§2
Pojęcie „Użytkownika” oznacza internautę odwiedzającego Serwis.
§3
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli
niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu
końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).
Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny
Administratora.

2. W Serwisie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
a. Sesyjne – przechowywane na urządzeniu Użytkownika do
momentu zaprzestania korzystania z Serwisu lub zamknięcia
przeglądarki internetowej.
b. Analityczne – pliki cookies wykorzystywane przez Google
Analytics, o których mowa w § 4 poniżej.
3. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym
Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich
zawartych w celach:

● marketingowym, polegającym na zbieraniu informacji o tym,
jakie działania Użytkownik podejmował w Serwisie, czyli jakie
linki były przez niego klikane i jakie strony Serwisu odwiedzał,
dopasowywaniu treści Serwisu do zainteresowań i potrzeb
Użytkownika, w tym poprzez generowanie spersonalizowanych
treści,
● obsługi liczników odwiedzin,
● dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia
Administratorowi
przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z
Serwisu. W tym zakresie
wykorzystywane są cookies Google Analytics (patrz § 4).

4. Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu
przeglądarki internetowej.
Dotyczy to m.in. braku zgody na korzystanie z plików cookies, jak
również możliwości usunięcia dotychczasowych plików cookie (patrz
§ 6 ust.2).

§4
1. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron
internetowych udostępnianej przez Google Inc., zwaną dalej
„Google”.

2. Google Analytics używa cookies, czyli plików tekstowych
umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w
celu umożliwienia Serwisowi przeanalizowania sposobu, w jaki
Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez
cookie na temat korzystania z Serwisu przez Użytkownika (włącznie
z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i
przechowywane przez nią na serwerach poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia
prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych
osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

3. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania
z Serwisu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących
ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych
usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i
korzystaniem z Internetu.

4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim,
jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa
lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w
imieniu Google.

5. Więcej informacji o plikach cookies Google Analytics, dokładny
sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można
znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

6. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez
instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google
Analytics, który dostępny jest pod następującym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

§5
Serwisy obce, tj. nieadministrowane przez Administratora, do których
może odsyłać Serwis, mogą używać także innych plików cookies niż
wymienione powyżej, w tym w szczególności plików umożliwiających
logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i
zachowaniu Użytkownika. Tego rodzaju pliki cookies to:
● w serwisie www.youtube.com (dalej jako: „YouTube”) – zawierające
preferencje Użytkownika, oraz liczydło kliknięć; polityka prywatności
serwisu
YouTube
opisana
jest
pod
adresem:
http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/,
● w serwisie www.facebook.com (dalej jako: „Facebook”) - polityka
prywatności serwisu Facebook opisana jest pod adresem:
https://www.facebook.com/privacy/explanation.

§6
1. Administrator informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość
takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia
przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym
Użytkownika.
2. Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez
Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez: odpowiednie
funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub
skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach
systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
3. Pod wskazanymi poniżej linkami zamieszczone są informacje o
sposobach usunięcia plików cookies w najpopularniejszych
przeglądarkach internetowych:
● Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
● Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
● Internet
● Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
● Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&ans
wer=95647,
● Safari:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
§7
Administrator informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji
przeglądarki
internetowej,
która
uniemożliwia
lub
ogranicza
przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika
może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do
podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w
trakcie świadczenia usługi.
§8
1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez
Administratora Polityki cookies prosimy o ich przesyłanie na adres
siedziby Administratora lub na następujący adres e-mail:
privacy@apsystems.tech.
2. Polityka znajduje się na stronie Serwisu oraz w siedzibie
Administratora.

The cookie policy of the www.apsystems.tech in force from September
17, 2020.

§1
The administrator of the website www.apsystems.tech (hereinafter
referred to as "Website") is:
Advanced Protection Systems S.A. with headquarters at Plac Kaszubski 8
apartment 311 81-350 Gdynia, entered into the Register of Entrepreneurs
of the National Court Register kept by the District Court Gdańsk-Północ in
Gdańsk, 8th Commercial Division of the National Court Register, under
KRS number: 0000743881, NIP: 5862300694, REGON: 362753147,
represented by the Management Board of the Company, Advanced
Protection Systems SA with headquarters at Plac Kaszubski 8 lok. 311,
81-350 Gdynia, KRS: 0000743881, NIP: 5862300694. hereinafter
referred to as "Administrator".
§2
The term "User" means an internet user visiting the Website.
§3
The administrator uses cookies (so-called "cookies"), i.e. small text
information, stored on the User's end device (e.g. computer, tablet,
smartphone).
Cookies can be read by the Administrator's IT system.
The website uses the following types of cookies:
a. Session - stored on the User's device until the Website is no longer
used or the web browser is closed.
b. Analytical - cookies used by Google Analytics, referred to in § 4 below.
The Administrator stores cookies on the User's end device and then gains
access to the information contained therein for the purposes of:
marketing, consisting in collecting information about what activities the
User took on the Website, i.e. what links were clicked by him and which

pages of the Website he visited, adjusting the content of the Website to
the interests and needs of the User, including by generating personalized
content, handling visit counters, for statistical purposes, in particular, to
enable the Administrator analyze how Users use the Website. In this
regard Google Analytics cookies are used (see § 4).
The user has the option to manage cookies from the level of a web
browser. This applies, inter alia, to disagreement with the use of cookies,
as well as the option to delete existing cookies (see § 6 paragraph 2).
§4
The website uses Google Analytics, a web analytics service provided by
Google Inc., hereinafter referred to as "Google".
Google Analytics uses cookies, i.e. text files placed on a computer or
other device of the User to enable the Website to analyze how Users use
it. The information generated by the cookie about the User's use of the
Website (including its IP address) will be transferred to Google and stored
by it on servers outside the European Economic Area based on
appropriate legal safeguards, which are standard contractual clauses for
the protection of personal data, approved by The European Commission.
Google will use this information to evaluate the use of the Website by the
User, to compile reports on website activity for website operators and to
provide other services related to website activity and Internet use. Google
may also transfer this information to third parties if it is required to do so
by law or if these persons process such information on behalf of Google.
More information about Google Analytics cookies, the exact method of
operation and the privacy policy of Google Analytics can be found at:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
The user may disable the operation of Google Analytics by installing a free
Google Analytics blocking browser plug-in, which is available at the
following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

§5
Third-party websites, i.e. not administered by the Administrator, to which
the Website may refer, may also use cookies other than those listed
above, including in particular files enabling logging in and delivering
advertisements corresponding to the User's preferences and behavior.
These types of cookies are: on the website www.youtube.com
(hereinafter: "YouTube") - containing the User's preferences and the
number of clicks; YouTube's privacy policy is described at:
http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/,
on
the
website
www.facebook.com (hereinafter: "Facebook") - the privacy policy of
Facebook
is
described
at:
https://www.facebook.com/privacy/explanation.
§6
The Administrator also informs Users that it is possible to configure the
web browser in such a way that it prevents the storage of cookies on the
User's end device.
The administrator also indicates that cookies may be deleted by the User
after they have been saved by: appropriate functions of the web browser,
programs for this purpose or using appropriate tools available as part of
the operating system used by the User.
The following links provide information on how to delete cookies in the
most popular web browsers:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwa-ciasteczek,
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL.
§7
The Administrator also informs Users that changing the configuration of
the web browser, which prevents or restricts the storage of cookies on the
User's end device, may limit the functionality of the services provided.

The deletion of cookies during the provision of the service may lead to
similar effects.
§8
If you have any questions or opinions regarding the cookies Policy applied
by the Administrator, please send them to the address of the
Administrator's
office
or
to
the
following
e-mail
address:
privacy@apsystems.tech.
The policy is available on the Website and at the headquarters of the
administrator.

