
 
Informacje www plików cookies 
Te informacje są pisane i personalizowane dla odwiedzających stronę www.far.bo.it. Ten dokument anuluje i całkowicie zastępuje poprzednio 
opublikowany dokument dotyczący plików cookie. 
 
Szczegółowe informacje podsumowujące są stopniowo raportowane lub wyświetlane na stronach witryny przygotowanych dla konkretnych 
usług na żądanie, które udostępniają formularze do gromadzenia danych. 
Informujemy również, że aby zapewnić kompletną usługę, nasza strona może zawierać linki do innych stron internetowych, którymi nie zarządza 
FAR S.r.l .. 
FAR S.r.l. nie ponosi odpowiedzialności za błędy, treści, pliki cookie, publikacje nielegalnych treści moralnych, reklamy, banery lub pliki 
niezgodne z obowiązującymi przepisami i zgodnością z prawodawstwem prywatności przez strony nie zarządzane przez właściciela. 
 
Uczestnicy: użytkownicy strony internetowej www.far.bo.it 
FAR S.r.l. jako administrator danych danych osobowych, zgodnie ze skutkami Europejskiego rozporządzenia 2016/679 i niniejszym, informuje, że 
wspomniana ustawa przewiduje ochronę osób, których dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych i że takie traktowanie będzie 
oparte zasady poprawności, zgodności z prawem i przejrzystości oraz ochrony Twojej prywatności i Twoich praw. 
Informacje i dane osobowe, które podasz lub w inny sposób kupujesz w związku z korzystaniem z witryny, będą przetwarzane zgodnie z przepisami 
prawa wspomnianej ustawy i obowiązkami poufności określonymi w tym dokumencie. 
 
Rodzaj przetwarzanych danych 
a) Dane nawigacyjne 
Systemy komputerowe i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi tej strony internetowej podczas normalnej eksploatacji uzyskują 
pewne dane osobowe, których transmisja jest domniemana w korzystaniu z protokołów komunikacji internetowej. 
Informacje te nie są zbierane mają być związane ze zidentyfikowanych podmiotów danych, ale ze swej natury mogła, poprzez przetwarzanie i 
stowarzyszeń z danych będących w posiadaniu osób trzecich, w celu identyfikacji użytkowników. Kategoria ta obejmuje adresy IP lub nazw domen 
wykorzystywanych przez użytkowników, którzy łączą się w miejscu, URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas złożenia wniosku, 
metody użytej do złożenia żądania do serwera , rozmiar uzyskanego pliku itp. 
Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych statystyk i zagregowanej informacji o miejscu w celu sprawdzenia jego 
prawidłowego funkcjonowania, a zamieszkują na stałe na serwerach osób trzecich (hosting). Dane mogą być wykorzystane do ustalenia 
odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko witrynie. 

b) Pliki cookie 
Strona wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc użytkownikom przyspieszyć przeglądanie, zwiększyć bezpieczeństwo, przeanalizować wykorzystanie i 
wydajność usług. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zasady dotyczące plików cookie. 

Dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkownika 
Opcjonalne, jednoznaczne i dobrowolne wysyłanie wiadomości e-mail na adresy wskazane na tej stronie i kompilacja formularzy na tym samym 
polega na późniejszym nabyciu danych osobowych nadawcy (na przykład imię, nazwisko, adres e-mail). Szczegółowe informacje podsumowujące 
można znaleźć na stronach, które zawierają formularze. 
 
Cel leczenia 
Twoje dane zebrane podczas przeglądania będą przetwarzane w następujących celach: 
1. przeprowadzanie operacji ściśle związanych i mających zasadniczy wpływ na zarządzanie relacjami z użytkownikami lub odwiedzającymi stronę; 
2. Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych do analizy statystycznej również w formie anonimowej i / lub zagregowanej. 
Przetwarzanie danych w celu spełnienia celu, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązkowe, a brak komunikacji lub niepoprawna komunikacja jednej z 
informacji może ograniczyć i / lub uniemożliwić pełne korzystanie z funkcji i usług na site. 
Dostarczanie danych wskazanych w celu 2 jest opcjonalne, a jego ewentualna odmowa traktowania nie wpływa negatywnie na funkcje i usługi na 
stronie. Zgoda jest udzielana przez odwiedzającego, kontynuując przeglądanie strony lub zamykając baner krótkich informacji. 
W odniesieniu do opcjonalnej konferencji, więcej informacji na temat plików cookie na stronie można znaleźć w dokumencie polityki plików cookie 
przedstawionym poniżej. 
 
Metoda leczenia 
Dane osobowe są przetwarzane za pomocą ręcznego, elektronicznego, a nawet ciasteczkowego przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia celów, dla 
których zostały zgromadzone. Każde leczenie odbywa się zgodnie z metodami wskazanymi w artykułach. 6, 32 RBP i poprzez przyjęcie odpowiednich 
środków bezpieczeństwa. 
Zabiegi związane z usługami sieciowymi są przeprowadzane w siedzibie właściciela i u dostawcy Elleci System S.r.l. Via Guelfa 5, 40138 Bolonia 
Włochy (www.ellecisystem.it) i są przechowywane w lokalach, w których znajdują się fizyczne serwery. 
 
Komunikacja 
Twoje dane są przetwarzane w firmie przez następujące kategorie upoważnionych i mianowanych osób wyznaczonych przez administratora danych: 
• Biuro marketingowe 
• Systemy informacyjne 
Twoje dane mogą zostać ujawnione stronom trzecim, w szczególności w celu: 
• Zewnętrzny dostawca Elleci System S.r.l 
• Firmy, które wykonują zwyczajne i nadzwyczajne utrzymanie strony internetowej 
• Firmy świadczące usługi związane z plikami cookie stron trzecich. 
 
Rozpiętość 
Twoje dane nie zostaną ujawnione. 
 
Strony trzecie 

http://www.far.bo.it/


 
Twoje dane są również gromadzone za pomocą narzędzi i usług dostarczanych przez osoby trzecie i przez nie przechowywane. Podaje się, że na tej 
stronie jest aktywna analityka Google ustawiona w celu ograniczenia możliwości identyfikacji plików cookie i zostały wyłączone funkcje, które 
pozwalają na przecięcie informacji przez stronę trzecią. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w polityce plików cookie 
przedstawionej poniżej. 
 
Okres przechowywania: Należy pamiętać, że zgodnie z zasadami legalności, ograniczenia celu i minimalizacji danych, zgodnie z art. 5 RBP, okres 
przechowywania danych osobowych ustalany jest na okres nieprzekraczający świadczonych usług. 
 

Cookie policy 
(Udzielenie gwarancji z dnia 8 maja 2014 r. Opublikowanej w G.U. n.126 w dniu 3 czerwca 2014 r. Transpozycji dyrektywy 2002/58 / WE) 
Pliki cookie to małe ciągi tekstowe, które strony odwiedzane przez użytkownika wysyłają do jego terminalu (zazwyczaj przeglądarki), gdzie są 
przechowywane przed ponownym przesłaniem do tych samych witryn podczas kolejnej wizyty tego samego użytkownika. Oprócz plików cookie 
podlegają również Gwarantowi, a także innym podobnym instrumentom (sygnalizatory sieciowe / błędy sieciowe, wyraźne pliki GIF lub atria), które 
umożliwiają identyfikację użytkownika lub terminala. 
Podczas nawigacji na stronie użytkownik może również odbierać pliki cookie na swoim terminalu, które są wysyłane z różnych stron internetowych 
lub serwerów internetowych (tzw. "Stron trzecich"), na których mogą istnieć pewne elementy (takie jak na przykład obrazy, mapy, dźwięki, 
konkretne linki do stron innych domen) na stronie odwiedzanej przez tę samą stronę. 
Pliki cookie, zwykle obecne w przeglądarkach użytkowników w bardzo dużych ilościach, a czasem nawet z długotrwałym utrwalaniem, są 
wykorzystywane do różnych celów: wykonywanie uwierzytelniania komputerowego, monitorowanie sesji, przechowywanie informacji o 
określonych konfiguracjach dotyczących użytkowników uzyskujących dostęp do serwer itp. ... Więcej informacji na temat plików cookie można 
znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org. 
Aby uzyskać prawidłową regulację tych urządzeń, konieczne jest ich rozróżnienie, ponieważ nie ma cech technicznych, które odróżniałyby je od 
siebie, właśnie na podstawie celów realizowanych przez tych, którzy ich używają. W tym kierunku zmienił się jednak ten sam prawodawca, który 
wprowadzając w życie przepisy zawarte w dyrektywie 2009/136 / WE, zobowiązał się do uzyskania prewencyjnej i świadomej zgody użytkowników 
na instalację plików cookie wykorzystywanych do celów różni się od czysto technicznych. 
 

Więcej informacji na temat plików cookie używanych przez witrynę www.far.bo.it    
Podczas odwiedzania tej strony "pliki cookie pierwszej strony" (generowane i wykorzystywane przez tę witrynę), a także "pliki cookie stron trzecich" 
(generowane na tej stronie przez strony trzecie) mogą być wprowadzane na komputerze lub innym urządzeniu. Należy pamiętać, że wyłączenie 
niektórych plików cookie może ograniczyć możliwość korzystania z witryny i uniemożliwić pełne korzystanie z dostępnych funkcji i usług. Aby 
zdecydować, które z nich przyjąć, a które odmówić, poniżej podajemy opis ciasteczek używanych przez www.far.bo.it. 

 

Rodzaje plików cookie:  
 
Cookies nawigacyjne - ciasteczka firmowe 
Te pliki cookie gwarantują normalną nawigację i korzystanie z witryny oraz umożliwiają połączenie między serwerem a przeglądarką użytkownika. 
Te pliki cookie pozwalają na poprawne funkcjonowanie strony i umożliwiają przeglądanie zawartości na używanym urządzeniu. Bez tych plików 
cookie niektóre wymagane funkcje, takie jak logowanie się do witryny lub tworzenie koszyka zakupów online mogą nie być dostępne. 
Pliki cookie nawigacji to pliki techniczne i są niezbędne do działania witryny. 

 
Funkcjonalne pliki cookie - ciasteczka firmowe 
Są to pliki cookie przechowywane w komputerze lub innym urządzeniu, które, zgodnie z żądaniem użytkownika, rejestruje takie same wybory, aby 
umożliwić mu przypominanie w celu optymalizacji i zapewnienia ulepszonej i spersonalizowanej nawigacji w ramach usługi lub dostępu do tej 
witryny (np. rejestracja hasła w obszarach o ograniczonym dostępie, rejestracja produktów w koszyku, aby móc je znaleźć w następnej sesji, zapisać 
wybrany język, obejrzeć wideo lub możliwość skomentowania bloga itp.). 
Funkcjonalne pliki cookie nie są niezbędne do działania witryny, ale poprawiają jakość i funkcjonalność nawigacji. 

 
Analityczne pliki cookie - pliki cookie stron Thirdy 
Są to pliki cookie, które zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej, na przykład, które strony internetowe 
są odwiedzane częściej. Ta strona korzysta z plików cookie stron trzecich "Google Analytics", usługi analizy statystycznej świadczonej i zarządzanej 
przez Google. System Google Analytics obecny na stronie www.far.bo.it został ustawiony tak, aby ograniczał moc identyfikowania plików cookie, a 
funkcje, które umożliwiają osobom trzecim przekraczanie informacji, są również wyłączone. Dzięki tym ustawieniom ten typ pliku cookie jest 
odpowiednikiem technicznego pliku cookie. 
Przydatne adresy w celu lepszego zrozumienia polityki prywatności Google Analytics: 
- http://www.google.com/analytics/terms/it.html 
- http://www.google.com/privacypolicy.html 
Analityczne pliki cookie nie są niezbędne do działania witryny. 
 
Określono, że użytkownik może wyrazić własne opcje dotyczące korzystania z plików cookie na stronie www.far.bo.it (patrz szczegółowa lista w 
sekcji "ciasteczka" poniżej) również poprzez ustawienia przeglądarki / s postępując zgodnie z instrukcjami przedstawione poniżej. Użytkownik może 
również ustawić "anonimowe surfowanie", które umożliwia użytkownikowi przeglądanie Internetu bez zapisywania jakichkolwiek informacji na 
stronach, odwiedzanych stronach, wprowadzonych hasłach i innych informacji o parametrach. 

 
Jak wyłączyć pliki cookie 
Uwaga: w związku z dezaktywacją przez użytkownika wszystkich rodzajów plików cookie (w tym techników) zauważono, że niektóre funkcje 
strony mogą być ograniczone lub niedostępne. 
 
Jak wyłączyć bezpośrednio z przeglądarki typy plików cookie używanych przez tę witrynę:  



 
Chrome . https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
Internet Explorer . https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Opera http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
Safari http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 
Firefox:  https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie  
 
Dowiedz się więcej o zarządzaniu plikami cookie i usuwaniu ich z urządzenia: Więcej informacji na stronie: https://webcookies.org/ lub 
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html  lub http://www.wikihow.com/Disable-Cookies 
 
Jeśli używasz przeglądarki niewymienionej powyżej, zapoznaj się z dokumentacją lub pomocą online przeglądarki w celu uzyskania dalszych 
informacji. Użytkownikom informuje się, że właściciel działa jedynie jako techniczny pośrednik dla linków pokazanych w tym dokumencie i nie 
może brać odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany.  
 
Właściciel: kontroler danych, zgodnie z ustawą, jest niżej podpisaną firmą (FAR S.r.l., Via Papa Giovanni XXIII, 2 - 40057 Granarolo Emilia (Bo)) w 
osobie prawnego przedstawiciela pro tempore. 
 
Masz prawo uzyskać od posiadacza anulowanie (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenie, aktualizację, sprostowanie, możliwość przeniesienia, 
sprzeciw 
do przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika, a także ogólnie może wykonywać wszystkie prawa przewidziane w artykułach 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 GDPR. 
 

ZASTOSOWANIE NINIEJSZYCH INFORMACJI 
W razie wątpliwości dotyczących tych informacji, prosimy o kontakt z FAR S.r.l. wysyłając e-mail na adres  info@far.bo.it .  

ZMIANY W NINIEJSZYCH INFORMACJACH 
FAR S.r.l. zastrzega sobie prawo do aktualizacji tych informacji w celu dostosowania ich do obowiązującego prawa, a także należytego uwzględnienia 
sugestii pracowników, klientów, współpracowników i użytkowników. W przypadku modyfikacji przez FAR S.r.l, słowo "aktualizacja" będzie 
wyświetlane obok linku do informacji o stronie głównej na głównej stronie prywatnej na stronie głównej www.far.bo.it. 

W przypadku istotnych zmian w informacjach, FAR S.r.l. opublikuje te zmiany w widoczny sposób.  
 
 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Prawa zainteresowanej strony 
 
1. Masz prawo do uzyskania potwierdzenia od tego, czy danych osobowych, które go dotyczą, ale nie są jeszcze zarejestrowane i ich komunikację w 
zrozumiałej formie. 
 
2. Zainteresowana strona ma prawo uzyskać wskazanie: 

• pochodzenia danych osobowych; 
• celów i metod przetwarzania; 
• logiki zastosowanej w przypadku leczenia przeprowadzanego za pomocą instrumentów elektronicznych; 
• dane identyfikacyjne posiadacza, kierowników i wyznaczonego przedstawiciela zgodnie z art. 5 ust. 2; 
• odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane mogą zostać przekazane lub które mogą dowiedzieć się o nich jako wyznaczony 
przedstawiciela w państwie, zarządców lub agentów. 

 
3. Zainteresowana strona ma prawo uzyskać: 

• aktualizowanie, poprawianie lub, w razie zainteresowania, integracja danych; 
• odwołanie, transformacja w postaci anonimowej lub blok danych przetwarzanych w naruszeniu prawa, w tym tych, których nie ma potrzeby 
zatrzymywania w odniesieniu do celów, do których dane zostały zebrane i następnie przetwarzane; 
• zaświadczenie, że operacje, o których mowa w punktach a) ib) zostały wprowadzone do wiedzy, także w odniesieniu do ich zawartości, od 
tych, do których dane zostały przekazane lub rozpowszechniane, z wyjątkiem przypadku, gdy okaże się to niemożliwe lub wymaga użycia 
środków w sposób oczywisty nieproporcjonalny w stosunku do chronionego prawa; 
• przenośność danych. 

 
4. Zainteresowana strona ma prawo do wniesienia sprzeciwu, w całości lub w części: 

• z uzasadnionych przyczyn, przetwarzanie danych osobowych, które go dotyczą, nawet jeśli dotyczą one celu zbierania; 
• przetwarzanie danych osobowych dla celów wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub do przeprowadzania badań 
rynkowych lub komunikacji handlowej 
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