Polityka prywatności Portalu „D-Koder” („Portal”)
I. Polityka ‘cookies’
1. W związku z udostępnianiem zawartości Portalu podmiot prowadzący Portal stosuje tzw.
cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które
serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może
także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszej
Polityce prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych
podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies
(tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają
nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania
ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika
Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych
potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu
korzystają z Portalu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej
pod stronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
d) dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich
zainteresowań.
3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu 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 Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w
urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym podmiot prowadzący Portal będzie
przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych
informacji.
4. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych
usług w ramach Portalu, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji
przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści
zamieszczanych w Portalu z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
II. Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej w stosunku do stron internetowych osób
trzecich:
1. Portal może posiadać powiązania (tzw. "hiperlinki") do stron internetowych osób trzecich,
których treść nie jest w pełni znana podmiotowi prowadzącemu Portal. Podmiot ten, co prawda
pośredniczy w dostępie do tych stron, jednak nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za ich
treści. Linki umieszczone w Portalu do obcych stron internetowych mają jedynie za zadanie
ułatwienie nawigacji. Podmiot prowadzący Portal nie identyfikuje się z wypowiedziami

umieszczonymi na stronach powiązanych. Zwłaszcza zaś nie ponosi odpowiedzialności za
naruszenie na tych stronach przepisów i praw osób trzecich.
2. Właściciele stron internetowych, do których istnieje powiązania (hiperlink) ze strony Portalu,
ponoszą wyłączną odpowiedzialność zarówno za treści na swojej stronie, jak i za oferowane tam
produkty oraz za realizacje zamówień.
3. Podmiot prowadzący Portal nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich,
znaków towarowych i dóbr osobistych, dokonanych na tej stronie.
4. W przypadku złożenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem i
danym właścicielem strony internetowej względnie reprezentowanym tam oferentem, w
żadnym jednak przypadku do umowy pomiędzy podmiotem prowadzącym Portal a
Użytkownikiem. Prosimy uwzględnić ogólne warunki handlowe danego oferenta na powiązanej
stronie internetowej.
III. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DZ.U. z 2014 r. poz. 1182 ).
2. Dane osobowe Użytkowników uzyskane poprzez Portal będą przetwarzane, pod warunkiem
uzyskania od Użytkownika wyraźnej zgody, w celu prowadzenia Portalu oraz otrzymywania od
podmiotu prowadzącego Portal informacji handlowych i marketingowych za pomocą środków
komunikacji słownej, elektronicznej a także na wskazane w toku rejestracji do Portalu adresy i
numery telefonów.
3. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 2 powyżej, mogą być przekazywane przez podmiot
prowadzący Portal, pod warunkiem uzyskania od Uczestnika wyraźnej zgody, podmiotom
współpracującym z podmiotem prowadzącym Portal w zakresie promocji, marketingu i reklamy.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Użytkownik ma prawo wglądu do swoich
danych i ich poprawiania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnik może zażądać od
podmiotu prowadzącego Portal usunięcia swoich danych osobowych.
5.W celu zapewnienia usunięcia, modyfikacji lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania
swoich danych, Użytkownik powinien przestrzegać instrukcji określonych w komunikatach
zawartych w Portalu. Jeżeli jednak Użytkownik Portalu nie może ukończyć procesu wskazanego
w komunikatach, wówczas powinien wysłać e-mail na adres: pytanie@d-koder.pl
6. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Dow AgroSciences Polska
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 50A, 02-672 w Warszawie, zarejestrowanej w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000132947, o kapitale zakładowym 300.000 zł, posiadająca nr
identyfikacji podatkowej NIP 1180926661.
7. Przetwarzanie danych osobowych w ramach korzystania z Serwisu zostało powierzone
@Venture Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A lok. 71
kod pocztowy 02-972 Warszawa, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000396282, o kapitale zakładowym w wysokości 915.000,00 zł, opłaconym w
całości, posługująca się numerem statystycznym REGON 143161749 i numerem identyfikacji
podatkowej NIP 5213610512 zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych.

