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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych za 
pośrednictwem cookies 

1. Administrator danych osobowych, spółka SAB Finance a.s., z siedzibą Senovážné 
náměstí 1375/19, IČO: 24717444, zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze, 
sekcja Dr, pozycja 16383 (zwana dalej „SABF“), jako operator tej strony 
internetowej, używa na tej stronie internetowej plików cookies, które są tu 
użyte w celu: 

o mierzenie ruchu na stronie i generowanie statystyk dotyczących ruchu na 
stronie i zachowania odwiedzających stronę internetową; 

o działania strony internetowej. 

2. Zbieranie cookies w celu wymienionym w ustępie 1 uważa się za przetwarzanie 
danych osobowych. Takie przetwarzanie danych jest możliwe z przyczyn 
ustawowych - uzasadnionego interesu Administratora i umożliwia je art. 6 ustęp 
1 litera f) Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27. kwietnia 2016 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie 
ochrony danych osobowych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem“). 

3. Cookies, które zbierane są w celu pomiaru ruchu na stronie oraz generowania 
statystyk dotyczących ruchu i zachowań odwiedzających stronę, oceniane są w 
formie zbiorczej, a w tym samym w formie anonimowej, co nie pozwala na 
identyfikację pojedynczej osoby. 

4. Zgromadzone cookies są przetwarzane przez inne podmioty przetwarzające: 

o usługi Google Analytics, obsługiwane przez spółkę Google Inc., z siedzibą 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

o usługi Leady.cz, obsługiwane przez spółkę IMPER CZ s.r.o. z siedzibą Viktora 
Huga 6, Praha 5 

o usługi spółki Sherpas, s. r.o., z siedzibą Milady Horákové 116/109, Praha 6, 
która nie ma dostępu do odczytu lub zapisu tych danych. Są to głównie 
systemy do dostarczania i personalizacji reklam, remarketingu czy analizy 
ruchu. 

5. Jak nie wyrazić zgody na używanie plików cookie 

o Używanie plików cookie można ustawić za pomocą Twojej przeglądarki 
internetowej. Większość przeglądarek automatycznie przyjmuje pliki 
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cookie w ramach domyślnych ustawień. Plików cookie, można za pomocą 
Twojej przeglądarki odmówić lub ustawić używanie tylko niektórych plików 
cookie. 

o Informacje o przeglądarkach i sposobie ustawiania preferencji dotyczących 
plików cookie możesz znaleźć na następujących stronach internetowych: 

Chrome 
Firefox 
Internet Explorer 
Android 


