polityka prywatności strony www.gotowoscdozmiany.pl
1. Informacje ogólne
1.

2.
3.

Właścicielem strony www.gotowoscdozmiany.pl jest firma Respect sp. Z o.o. 91-480 Łódź, ul.
Makowa 19, NIP: 726-26-09-881, REGON: 100690266, KRS: 0000329874, zwana w dalszej części
Administratorem.
Strona www.gotowoscdozmiany.pl umożliwia Użytkownikowi pobranie formularza, który jest
niezbędny do wykonania badania gotowości swojej organizacji do zmiany.
W celu pobrania formularza Użytkownik podaje następujące dane: nazwę firmy, imię i
nazwisko, oraz adres email, na który zostanie wysłany formularz.

2. Przebieg badania
1.

2.

3.
4.
5.

6.

W celu przeprowadzenia badania gotowości organizacji do zmiany, konieczne jest wypełnienie
pobranego formularza a następnie odesłania go na adres badanie@gotowoscdozmiany.pl. W
temacie wiadomości prosimy wpisać „BGDZ – nazwa firmy”
Badanie gotowości do zmiany możliwe do przeprowadzenia za pośrednictwem strony
www.gotowoscdozmiany.pl jest usługą bezpłatną i dotyczy jednego wypełnionego formularza.
W przypadku potrzeby przeprowadzenia badania na większej grupie badanych należy
skontaktować się z Administratorem.
Pobrany formularz może zostać wypełniony przez HR lub Menedżera danej jednostki
biznesowej.
Formularz badania składa się z 30 stwierdzeń podzielonych na 5 w/w obszarów
diagnostycznych.
Na podstawie otrzymanych danych Administrator przygotowuje dla Użytkownika raport. Raport
będzie zawierać wyniki badania dla ogólnego wskaźnika gotowości oraz dla poszczególnych 5
składowych. Dla każdego obszaru raport zawiera krótką identyfikację największych wyzwań
wraz z sugestiami rozwiązań dotyczącymi konkretnych wyzwań/problemów.
Administrator skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia formy i czasu omówienia
wyników zaprezentowanych w raporcie.

3. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
1.
2.
3.

4.

Użytkownik podając swoje dane osobowe oraz pobierając formularz wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Administrator strony www.gotowoscdozmiany.pl.
Zebrane dane osobowe Administrator przetwarzać będzie zgodnie z zasadami określonymi w
ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną
wyłącznie w celach związanych z realizacją badania gotowości do zmiany, prowadzenia
statystyk, marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług, a także – pod warunkiem
wyrażenia stosownych zgód – w celach związanych z przesyłaniem informacji handlowych drogą
elektroniczną od Administratora. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz możliwość
ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww.
celów.
Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.

4. Informacja o plikach Cookies, polityka prywatności
1.
2.

Strona korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony
www.gotowoscdozmiany.pl i przeznaczone są do korzystania ze strony. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest Administator.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w
sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach strony www.gotowoscdozmiany.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików
cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są
plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do
czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy strony www.gotowoscdozmiany.pl mogą dokonać zmiany ustawień w tym
zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także
automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronach internetowych.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony
www.gotowoscdozmiany.pl wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z
operatorem strony www.gotowoscdozmiany.pl reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z
plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do
wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z strony
www.gotowoscdozmiany.pl. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji
użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google
użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy
narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
5. Logi serwera.
1.

2.

3.
4.

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie
serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną
www.gotowoscdozmiany.pl oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi
świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w
przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

6. Udostępnienie danych.
1.
2.
3.

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie
dozwolonych.
Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej
osoby.
Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez strone
www.gotowoscdozmiany.pl upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań
w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1.

2.

3.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach
może uniemożliwić korzystanie ze stron WWW
Użytkownik witryny może samodzielnie wyłączyć pliki cookies poprzez zmianę ustawień w
swojej przeglądarce internetowej:
a. Blokowanie plików cookies w przeglądarce Mozilla Firefox: W menu „Narzędzia” należy
wybrać „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje możliwość
wyłączenia śledzenia użytkownika w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek
poszczególnych witryn
b. Blokowanie plików cookies w przeglądarce Internet Expolorer: W menu „Narzędzia”
należy wybrać „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym
suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny”
zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
c. Blokowanie plików cookies w przeglądarce Opera: Przyciskiem „Opera” w lewym
górnym rogu należy otworzyć menu i wybrać w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść
historię przeglądania…”.
d. Blokowanie plików cookies w przeglądarce Chrome: W menu ukrytym pod trzema
poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki należy wybrać
„Narzędzia” a następnie „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości
czyszczenia plików cookies, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi
do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.
e. Blokowanie plików cookies w przeglądarce Safari: W menu „Safari” należy wybrać
„Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdują się tam liczne opcje dotyczące
plików cookies
f. Blokowanie plików cookies w telefonach komórkowych, tabletach i innych
urządzeniach mobilnych: Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny
sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji
na stronie internetowej producenta danego urządzenia mobilnego.
Blokowanie plików cookies w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach
mobilnych: Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego
zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej
producenta danego urządzenia mobilnego.

