
 
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji m.in. 
na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących celom informacyjnym i 
marketingowym za pośrednictwem serwisu internetowego www.kato.pl, którego 
właścicielem jest Kato Labs Sp. z o.o., w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 138/82. 
I. Definicje 
Administrator/Sprzedawca – oznacza Kato Labs Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, przy ul. 
Marszałkowskiej 138/82, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100735, o opłaconym kapitale zakładowym w 
wysokości 50 000 PLN, numerze NIP: 526-10-20-607, REGON: 010891110, przechowuje i 
uzyskuje dostęp do informacji o urządzeniach Użytkownika. 
Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, 
zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik 
korzysta ze stron internetowych Serwisu. 
Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze 
świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.  
Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za 
pośrednictwem strony internetowej Serwisu. 
Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis 
internetowy, działający w domenie kato.pl  
Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik 
uzyskuje dostęp do Serwisu. 
Użytkownik/Klient – oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa 
świadczona jest usługa marketingowa i informacyjna drogą elektroniczną lub z którym 
zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
II. Postanowienia ogólne 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Administratorowi 
dobrowolnie w ramach składania oświadczenia jest Kato Labs Sp. z o.o. 

2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji obowiązku 
informacyjnego oraz innych celów określonych prawem. Dane są przetwarzane 
wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Zbiór danych osobowych przekazanych Administratorowi zgłaszany jest przez 
Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. 

4. Każdy kto przekaże Administratorowi swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich 
treści oraz do ich poprawiania. Administrator zapewnia możliwość usunięcia danych 
osobowych z prowadzonego zbioru. 

5. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w 
celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. 

6. Administrator przekazuje dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji 
zgłoszeń działań niepożądanych. 

III. Rodzaje wykorzystywanych cookies 
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. 

W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników 
wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. 
Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika 



i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj 
zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu 
oraz przypisaną wartość. 

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: 
1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam 

do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są 
wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych 
nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych 
informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 

2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam 
do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub 
wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. 
Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych 
osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.. 

IV. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies 
1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach: 

1. Konfiguracji serwisu 
 rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i 

odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego 
indywidualnych potrzeb; 

 rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. 
b. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych 

 dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji 
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych 
Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe 
parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę 
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 

c. Analiz i badań oraz audytu oglądalności 
 tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki 

sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, 
co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

d. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu 
Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: 

 . zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi 
analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].  

a. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą 
serwisów społecznościowych Facebook.com [administrator cookies: Facebook 
Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii] 

V. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies 
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików 

Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki 
Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej 
lub za pomocą konfiguracji usługi. 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 Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o 



możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach 
oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji 
w przeglądarce internetowej, której używa. 

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności 
dostępne na stronie internetowej Serwisu. 
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