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Przetwarzanie danych: 

 
Neuroidea Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mickiewicza 12 lok. 7 jako administrator 
danych osobowych, działający na podstawie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 o 
ochronie danych) informuje, iż każdemu przysługuje zarówno prawo dostępu do treści 
swoich danych, ich usuwania (chyba, że przepisy stanowią inaczej), poprawiania i 
przenoszenia jak i do wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych, czy też 
wniesienia skargi w wypadku uchybienia ze strony administratora danych. Państwa dane są 
przetwarzane i archiwizowane w związku z realizacją współpracy. 

 
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z 
administratorem pod adresem e-mail: kontakt@neuroidea.pl, a także w formie papierowej 
lub osobiście pod adresem: ul. Mickiewicza 12 lok. 7, 01 - 517 Warszawa. 
 
Polityka Prywatności 
Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej www.neuroidea.pl i wyjaśnia, w 
jaki sposób gromadzone i chronione są dane osób (użytkowników) korzystających z tej strony. 
Korzystając z naszej strony jednocześnie akceptujecie warunki niniejszej polityki prywatności 
oraz wyrażacie zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami 
prawa oraz przedstawionymi poniżej warunkami. 
 
W czasie odwiedzania naszej strony, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. 
ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo 
serwer Google. Wśród gromadzonych przez stronę danych mogą być informacje w dziennikach 
serwerów - nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane 
przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ 
przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP. 
 
Pliki cookies mają za zadanie: 
-ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny - rozpoznają urządzenie użytkownika i 
odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, 
np. ustawionego przez użytkownika preferowanego rozmiaru czcionki. 
-tworzyć anonimowe statystyki serwisu - dzięki temu możemy lepiej poznać oczekiwania 
naszych użytkowników i rozwijać stronę tak, by była jeszcze bardziej przyjazna. Oprócz 
ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn wysyłane są 
cookies firmy Google, które służą dopasowaniu reklam wyświetlanych w modułach Google do 
Twoich zainteresowań. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają 
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przechowywanie plików cookies na komputerze czy smartfonie użytkownika. Jednak 
internauci mogą samodzielnie zarządzać ciasteczkami, w tym zablokować te pliki. W każdym  
 
momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek, 
poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. 
Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, korzystanie z niektórych treści na 
naszej stronie może być mniej wygodne, ale nie powoduje braku możliwości jej przeglądania. 
 
Administratorem danych osobowych jest Neuroidea Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 
Mickiewicza 12 lok. 7, numer KRS numer KRS 0000335615, NIP: 5272610301, REGON: 
141981804 


