
Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu dostarczanie ogólnych informacji na temat wykorzystania 
danych udostępnianych przez osoby korzystające z aplikacji SalesOn (dalej zwanej Aplikacją) oraz 
odwiedzających strony prowadzone przez Sales Development Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa, e-mail: info@SalesOn.pl, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907282, kapitał zakładowy w wysokości 
22.450 PLN, NIP: 5223204877; REGON: 389244404. 
 
Co to są cookies? 
Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na dysku użytkownika odwiedzającego stronę 
internetową lub korzystającego z aplikacji. Przeglądarka internetowa (np. Internet Explorer, Mozilla 
Firefox czy Google Chrome) przesyła te pliki cookie z powrotem do strony lub aplikacji podczas każdej 
kolejnej wizyty, tak aby mogły one Państwa rozpoznać i zapamiętać spersonalizowane szczegóły czy 
preferencje użytkownika. Cookies pomagają administratorom stron internetowych oraz aplikacji w 
zarządzaniu tymi stronami i aplikacjami oraz w poprawie jakości przekazywanych treści. Informacje te 
nie służą do identyfikacji osób, a jedynie pozwalają zaobserwować zachowania użytkowników. 
 
Jakie jeszcze informacje zbieramy i wykorzystujemy? 
Oprócz plików cookies korzystamy również z innych informacji technicznych wynikających z ogólnych 
zasad połączeń realizowanych w Internecie. Przykładowo numery IP zawierają ogólne informacje 
dotyczące regionu, z którego następuje połączenie oraz typu tego połączenia. Informacje te 
wykorzystujemy wyłącznie w celach technicznych i statystycznych. Informacje te nie służą do 
identyfikacji konkretnych osób, a jedynie, podobnie jak pliki cookies, wspomagają zarządzanie 
Aplikacją oraz stronami internetowymi. Dla ułatwienia, ze względu na identyczne zastosowanie, 
wszystkie te technologie dalej będą nazywane zbiorczo plikami cookies. 
 
Dlaczego korzystamy z plików cookies? 
Pliki cookies są niezbędne do świadczenia podstawowych usług realizowanych w ramach Aplikacji. 
Wykorzystujemy je np. w celu umożliwienia zalogowania się użytkownikom na ich konta. Ponadto pliki 
cookies wykorzystujemy w celu optymalizacji Aplikacji i stron internetowych oraz dostosowania ich 
treści do preferencji danej osoby. Dotyczy to w szczególności plików cookies, które pozwalają na 
“odczytanie” sposobu korzystania z naszych stron. Pliki cookies, w tym pochodzące od osób trzecich 
wykorzystywane są również w celach statystycznych i analitycznych. Pliki te pozwalają nam na 
określenie np. przeciętnej długości trwania wizyty na stronie oraz ogólnej liczby odwiedzin stron, które 
prowadzimy. Pliki cookies wykorzystujemy też do celów marketingowych. Dzięki takim plikom możemy 
wyświetlać w innych serwisach i na innych strona internetowych reklamy naszych usług. Wszystkie 
pliki cookies są w pełni anonimowe i nie pozwalają nam na identyfikację konkretnych osób 
korzystających z naszych serwisów. 
 
Czy sprzedajemy lub udostępniamy pliki cookies innym firmom? 
Nie, nie sprzedajemy ani nie udostępnia plików cookies innym firmom. 
 
Jak mogę zarządzać plikami cookies? 
Zarządzanie plikami cookies możliwe jest przez zmianę ustawień przeglądarki. Większość 
dzisiejszych przeglądarek pozwala na: 
– Sprawdzenie, jakie cookie zostały pobrane i pojedyncze ich usunięcie. 
– Zablokowanie plików cookie od osób trzecich. 
– Zablokowanie plików cookie od wybranych stron. 
– Zablokowanie przesyłanie wszelkich plików cookie. 
– Usuwanie wszystkich plików cookie podczas zamykania przeglądarki. 
 
Najczęściej, zarządzanie plikami cookies, możliwe jest z menu “Ustawienia” przeglądarki. 


