POLITYKA PRYWATNOŚCI

Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.unext.pI („Serwis UNEXT“)
prowadzony jest przez Agenta Ubezpieczeniowego Unext Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Żwirki i Wigury 16a, 02-092 Warszawa, numer KRS 0000802497, NIP 1182199314, REGON 384323240
(„Agent“) i wykorzystuje pliki cookies.
Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania gromadzonych przez Agenta danych w
tym danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania i wykorzystywania.
Agent chroni dane w tym dane osobowe użytkowników, dlatego przed skorzystaniem z serwisu
internetowego przeglądarka użytkownika informuje, jakie dane i na których stronach są zbierane.
Przetwarzamy dane, żeby:
1) dopasować prezentowane treści do potrzeb i zainteresowań użytkowników;
2) prezentować informacje o produktach i usługach oferowanych przez ubezpieczycieli
współpracujących z Agentem, dopasowane do potrzeb i zainteresowań użytkowników;
3)

przekazać ofertę współpracy osobom zainteresowanym wykonywaniem czynności agencyjnych
w imieniu Unext oraz na rzecz współpracujących z Unext ubezpieczycieli.

4) dokonywać pomiarów, które pozwalają udoskonalać funkcjonowanie Serwisu Unext.

Jakie dane zbieramy?
Cookies, to małe pliki tekstowe, mające postać krótkiego ciągu znaków, które przechowujemy w
pamięci Twojego urządzenia. Dostęp do tych plików pozwala nam na późniejsze zidentyfikowanie
Twojego urządzenia i dostosowanie do niego ustawień Serwisu Unext, w szczególności w zakresie
prezentowanych wen informacji. Przechowywane informacje nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych
w Twoim urządzeniu i oprogramowaniu. Możesz je usunąć w dowolnej chwili przy wykorzystaniu
odpowiedniej funkcji Twojej przeglądarki internetowej.
Informacje zawarte w cookies zawierają jedynie informacje o aktywności użytkownika w Serwisie
Unext. Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce, z której korzysta użytkownik może spowodować
utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu Unext.
Za pomocą technologii cookies zbierane są jedynie dane statystyczne o użytkownikach, służące do
poprawy wygody korzystania z serwisu internetowego Agenta, a także minimalizacji uciążliwości
niedopasowanych reklam.
W serwisie internetowym stosowane są pliki cookies, które są zapisywane na nośniku danych
urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania treści Serwisu
Unext do preferencji użytkownika. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym
użytkownika lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki
internetowej.
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W Serwisie Unext wykorzystujemy pliki cookies techniczne, analityczne i marketingowe.
Techniczne pliki cookies są niezbędne dla prawidłowego działania Serwisu Unext.
Wykorzystujemy je, aby:
1) zoptymalizować działanie Serwisu Unext pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej
wykorzystują osoby ją odwiedzające — dzięki temu Twój komputer, tablet czy telefon wyświetli
ją poprawnie i czytelnie;
2) zapamiętać, czy wyraziłeś zgodę na wyświetlanie na stronie internetowej Serwisu Unext
wybranych treści;
3) zapamiętać, czy wyraziłeś zgodę na:
a) przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Agenta w celach marketingu usług i
produktów współpracujących z nim ubezpieczycieli,
b) przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Agenta w celu zaproponowania współpracy
przy wykonywaniu w imieniu Agenta oraz na rzecz współpracujących z Agentem
ubezpieczycieli czynności agencyjnych,
c) otrzymywanie od Agenta informacji handlowej drogą elektroniczną
d) używanie przez Agenta telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych oraz
systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
4) zapamiętywać działania użytkownika w ramach Serwisu Unext dzięki temu po opuszczeniu strony
nie musisz np. ponownie wypełniać formularzy;
5) utrzymać Twoją sesję, kiedy korzystasz z innych funkcjonalności portalu.
Z analitycznych plików cookies korzystamy po to, aby ulepszyć funkcjonowanie Serwisu Unext oraz
mierzyć, skuteczność podejmowanych przez nas działań marketingowych.
Między innymi, przy wykorzystaniu analitycznych plików cookie, tworzymy zbiorcze statystyki i analizy,
które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest Serwis Unext. Te działania
pozwalają nam na stałe udoskonalanie struktury i zawartości Serwisu Unext, by w jak największym
stopniu odpowiadał on potrzebom
naszych
obecnych
i
potencjalnych
klientów
lub
współpracowników.
W przypadku tego rodzaju plików cookie korzystamy również z rozwiązań naszych partnerów
zewnętrznych, których skrypty mogą przechowywać dane na twoim urządzeniu. Stosowane
mechanizmy i zasady przechowywania mogą różnić się od tych, które są przewidziane w naszej
Polityce prywatności. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach poszczególnych
Partnerów. Nalezą do nich między innymi:
1) Google (np. reklama i analiza; analiza doubleclick, ustawienia reklam Google)
2) Facebook (np. reklama i analiza)
Pliki cookies marketingowe wykorzystywane są w celu dopasowania treści i form reklam,
wyświetlanych zarówno na naszych stronach, jak i w sieciach reklamowych naszych Partnerów, w tym
Google i Facebook, do Twoich potrzeb i upodobań.
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Jak długo korzystamy z plików cookies?
Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies:
1) sesyjne - pozostają na Twoim urządzeniu aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
przeglądarki internetowej;
2) stałe - pozostają na Twoim urządzeniu przez określony czas (zgodny z ustawieniami
przeglądarki/urządzenia) albo do momentu ich ręcznego usunięcia.

Zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu internetowego Agenta.
Na zmiany w Polityce prywatności Serwisu Unext może wpłynąć rozwój technologii internetowej,
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych
oraz rozwój Internetowych serwisów informacyjnych. 0 tych zmianach Agent będzie informować na
stronie www.unext.pI

Włączanie/usuwanie/blokowanie plików cookies w serwisie internetowym.
Serwis Unext korzysta z plików cookies zgodnie z dokonanymi indywidualnie przez Użytkownika
ustawień przeglądarki zainstalowanej w wykorzystywanym przez użytkownika urządzeniu końcowym.
W wielu przeglądarkach obsługa plików cookies jest domyślnie włączona. Korzystanie z Serwisu Unext
po zapoznaniu się z niniejszą Polityką prywatności bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących
cookies oznacza zgodę na ich przetwarzanie przez Agenta.
Jeżeli Użytkownik serwisu internetowego nie wyraża zgody na przetwarzanie plików cookies przez
Agenta może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę
plików cookies.
Korzystanie z serwisu internetowego z włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce oznacza, że
pliki te zapisane będą w pamięci urządzenia końcowego użytkownika.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc“ w menu przeglądarki
internetowej użytkownika lub na poniższych stronach:
1)
2)
3)
4)
5)

Cookies w przeglądarce Internet Explorer;
Cookies w przeglądarce Chrome;
Cookies w przeglądarce Firefox;
Cookies w przeglądarce Opera;
Cookies w przeglądarce Safari.

Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w serwisie internetowym, nie chcą,
żeby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia końcowego, powinni
usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie Unext.

Informacja a Administratorach Danych Osobowych.
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez użytkownika w ramach Serwisu Unext jest
Agent.
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