
Ogólne zasady ochrony prywatności dotyczące witryny internetowej 

W zależności od rodzaju Twoich interakcji możesz korzystasz z naszej strony 
internetowej bez ujawniania swojej tożsamości. 
W przypadku gdy dokonujesz określonych interakcji na stronie www (np. 
korzystasz z formularza kontaktowego, zapisujesz się na newsletter, aplikujesz o 
pracę), to niezbędnym będzie podanie określonych danych. 

Kategorie danych osobowych oraz cele i podstawa prawna przetwarzania 

Gdy uzyskujesz dostęp do naszej strony www to przeglądarka internetowa z której 
korzystasz zostaje technicznie skonfigurowana w celu automatycznego przesyłania 
na nasz serwer następujących danych („dane dziennika”), które są następnie 
zapisywane w plikach dziennika: 

• Data uzyskania dostępu 
• Godzina uzyskania dostępu 
• Adres URL witryny, z której nastąpiło przekierowanie 
• Pobrane pliki 
• Ilość przesłanych danych 
• Typ i wersja przeglądarki 
• System operacyjny 
• Adres IP 
• Nazwa domeny Państwa dostawcy usług internetowych 

Są to wyłącznie informacje, na których podstawie nie można zidentyfikować 
użytkownika strony www. Zbieranie tych informacji jest nieuniknione w kontekście 
używania strony www oraz konieczne ze względów technicznych, aby poprawnie 
przesyłać żądane treści. Dane dziennika mogą analizowane wyłącznie do celów 
statystycznych, aby udoskonalać naszą witrynę i jej podstawowe funkcje. 
Przetworzymy Państwa dane osobowe zgodnie z naszymi prawnie uzasadnionymi 
interesami. Prawnie uzasadnione interesy obejmują interesy związane z 
zarządzaniem stroną www zgodnie z uczciwymi praktykami biznesowymi oraz 
utrzymaniem dostępności i funkcjonalności strony. 

Pliki cookies 

W ograniczonym zakresie za pomocą plików cookie możemy zbierać dane 
dotyczące używania witryny aby dostosować ją do Twoich potrzeb. 
Cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki danych informatycznych, 
zapisywanych i przechowywanych na komputerze, tablecie lub smartphonie 



przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. „Cookies” zazwyczaj 
zawierają nazwę strony, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu 
oraz unikalny numer 
Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów na Twoim 
komputerze ani przesyłania na niego wirusów. Dzięki informacjom zawartym w 
plikach cookie możemy uprościć nawigację i ułatwić prawidłowe wyświetlanie 
naszych witryn internetowych. 

Pliki Cookies wykorzystywane są w celach: 

• dostosowania stron internetowych do preferencji użytkownika oraz 
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; 

• personalizacji treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu; 
• tworzenia statystyk, tłumaczących sposoby korzystania z serwisów 

internetowych przez użytkowników co umożliwia ulepszanie ich budowy i 
zawartości strony [tzw. contentu]; 

• utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), pozwalającej na pominięcie 
logowania na każdej podstronie serwisu; 

• zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego 
użytkownika strony internetowej. 

• Stosujemy trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”. 
Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, przechowywane w komputerze, 
tablecie lub smartphonie użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia 
strony lub zamknięcia przeglądarki internetowej i służą do obsługi usług 
wymagających uwierzytelniania w ramach danej strony internetowej. 

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w komputerze, tablecie lub smartphonie 
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia 
przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez użytkownika ustawień 
i personalizacji interfejsu. 

„Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie 
informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych oraz dostarczanie 
użytkownikom treści reklamowych, optymalnie dostosowanych do zainteresowań 
poszczególnych użytkowników. 

Dane osobowe zbierane przy użyciu ciasteczek są zaszyfrowane, by uniemożliwić 
dostęp do nich osobom niepożądanym i nieuprawnionym. Zbierane są wyłącznie w 
celu wykonania na rzecz użytkownika określonych funkcji. 
Informujemy, że większość przeglądarek internetowych zawiera ustawienia, które 
pozwalają na domyślną akceptację cookies. Jeżeli nie wyrazisz zgody na 



monitorowanie Twojej aktywności w witrynie internetowej, możesz w każdej chwili 
wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę plików cookies. 
Ponadto masz prawo i możliwość do dokonania w swojej przeglądarce internetowej 
takich ustawień dotyczących plików cookies, które automatycznie zablokują ich 
obsługę. Korzystanie z naszej strony internetowej bez wykorzystania cookies jest 
możliwe, jednak w pojedynczych sytuacjach może dojść do ograniczeń w jego 
trakcie. 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne 
są w ustawieniach przeglądarki internetowej z której korzystasz wchodząc na naszą 
stronę. 

W celu analizy zachowań użytkowników używamy Google Analytics, usługi analizy 
sieci Google Inc. (dalej zwanej „Google”). Jednakże zleciliśmy Google anonimizację 
Państwa adresu IP przed analizą zachowania użytkownika w sieci. Wprowadziliśmy 
odpowiednie wpisy w kodzie programowym Google Analytics. Google Analytics 
wykorzystuje cookies, które są przechowywane na Państwa komputerze i 
umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej przez Państwa. 
Cookies wykorzystane przez Google Analytics mogą być plikami tymczasowymi 
lub trwałymi, których maksymalna ważność z reguły nie przekracza dwóch lat. 
Informacje wytworzone przez cookies dotyczące wykorzystania przez Państwa 
strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w USA i tam 
przechowywane. 

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany 
w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach 
będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed 
przekazaniem do serwera Google w USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach, na 
które nie mamy wpływu, pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w 
USA i tam zostaje skrócony. W ramach naszego zlecenia Google będzie 
wykorzystywać powyższe informacje w celu oceny wykorzystania naszej strony 
internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz w celu 
świadczenia dla nas innych usług związanych z mużytkowaniem strony 
internetowej i internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach 
Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. 
Co istotne, mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu i przekazywaniu danych 
wytworzonych przez cookies (Google’a), a dotyczących korzystania przez Państwa 
ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) do Google, jak również 
przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo 



wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem 
tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Formularze kontaktowe 

Poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie możesz się skontaktować się z 
nami drogą elektroniczną. Stosujemy formularze kontaktowe i aplikacyjne 
odnośnie pracy i współpracy. Ponadto poprzez stronę możesz zapisać się na nasz 
newsletter. 
W ramach korzystania z wymienionych wyżej funkcjonalności zwykle konieczne 
jest, udostępnienie nam Twoich danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, adres 
e-mail). Dane te przekazane poprzez w formularz online są pobierane, przetwarzane 
i wykorzystywane tylko w ramach i w celu opracowania Twojego zapytania. 
Wiadomości takie zawierają lub mogą zawierać ustawioną nazwę użytkownika i 
adres e-mail, oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w 
wiadomości. 

Bezpieczeństwo korespondencji elektronicznej 

Niezaszyfrowane treści, które są przesyłane przez Internet, nie są wystarczająco 
chronione przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich. 
W przypadku osób kontaktujących się z nami w celu uzyskania informacji o ofercie 
lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług, a także kontaktujących się w celu 
zawarcia umowy zbieramy takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, stanowisko, 
adres e-mail oraz numer telefonu. W szczególności, osoby te mogą wysłać nam e-
maila za pośrednictwem strony internetowej. 
Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych 
informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych wymienionych w art. 9 ust. 
1 RODO (informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, 
przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków 
zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane 
genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji 
seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). 

W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to 
oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich 
informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, 
gdzie informacje te zostały ujawnione. 
W przypadku gdy użytkownik kontaktując się z nami, ujawni nam bezprawnie dane 



do których nie jesteśmy upoważnieni, to nie ponosimy z tego tytułu 
odpowiedzialności. 
 


