
 

 

 

Oświadczenie o Zachowaniu Poufności 
Danych 
 

Dziękujemy za odwiedzenie witryny Bilfinger Tebodin B.V. (zwanej dalej 

"Bilfinger"). 

1. Ochrona danych w skrócie 
Informacje ogólne 
Poniższe informacje w przystępny sposób przedstawiają co dzieje się z 

Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania niniejszej witryny. 

Określenie „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które umożliwiają 

osobistą identyfikację użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje 

na temat przedmiotu ochrony danych, zapoznaj się z naszym 

Oświadczeniem o Ochronie Danych, które zamieściliśmy poniżej. 

 

Rejestracja danych na tej stronie 

Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie danych na tej 

stronie (tj. „Kontroler”)? 

Przetwarzanie danych na tej stronie jest wykonywane przez operatora 

strony internetowej, którego dane kontaktowe znajdują się w sekcji 

„Informacje wymagane prawem” na tej stronie. 

 

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane? 

Twoje dane pobierane są w takim zakresie, w jakim chcesz je nam 

ujawnić. Mogą to być na przykład informacje, które wprowadzasz do 

naszego formularza kontaktowego.  

Pozostałe dane sa gromadzone przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu 

przez Ciebie zgody na ich rejestrowanie podczas Twojej wizyty na stronie. Są to przede wszystkim dane 

techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania witryny). Zbieranie 

takich danych odbywa się automatycznie po wejściu na naszą witrynę. 

 

W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane osobowe? 

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny. Inne dane 

mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika. 

 

Jakie masz prawa dotyczące Twoich danych osobowych? 

 W każdej chwili masz prawo do uzyskania bezpłatnych informacji na temat pochodzenia, odbiorcy oraz 

celu przechowywania danych osobowych. Jesteś również uprawniony do żądania korekty lub usunięcia 

tych danych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, masz możliwość cofnięcia tej zgody w 

dowolnym momencie, co wpłynie na dalsze przetwarzanie danych. Ponadto, masz prawo zarządać 

ograniczenia przetwarzania Twoich danych w określonych przypadkach. Ponadto przysługuje Ci prawo 

odwołania się do właściwego organu nadzoru. 

W tym celu oraz w przypadku dalszych zapytań dotyczących ochrony danych możesz skontaktować się z 

nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji “Informacje wymagane prawem”. 

Szczegóły znajdują się w „Oświadczeniu o przetwarzaniu danych osobowych”.  

 

 

Administrator danych 

 

Do celów ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych (RODO) 

administratorem danych jest 

Bilfinger Tebodin B.V. 

Pan Rudmer Lodewijk 

Laan van Nieuw Oost-Indië 25 

2593 BJ Haga 

 

Ochrona danych 

 

Bilfinger Tebodin B.V. 

Laan van Nieuw Oost-Indië 25 

2593 BJ Haga 

Holandia 

info.tebodin.bv@bilfinger.com 
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Narzędzia analityczne oraz narzędzia innych dostawców 

Kiedy przeglądasz naszą witrynę, możemy w celach statystycznych analizować Twoje zachowania. 

Odbywa się to przede wszystkim przy udziale tak zwanych programów analitycznych. Szczegółowe 

informacje odnosnie tych analiz, znajdują się w poniższym Oświadczeniu o Ochronie Danych. 

 

 

2. Hosting i sieci dostarczania treści  
Hosting zewnętrzny 

Ta witryna jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (hosta). Dane osobowe zebrane na tej 

stronie są przechowywane na serwerach hosta. Mogą one obejmować między innymi adresy IP, prośby o 

kontakt, metadane i komunikaty, informacje o umowie, dane kontaktowe, nazwiska, dostęp do stron 

internetowych i inne dane generowane za pośrednictwem witryny internetowej. 

Host jest wykorzystywany w celu wykonania umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 

ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu bezpiecznego, szybkiego i sprawnego świadczenia naszych usług online 

przez profesjonalnego dostawcę (art. . 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Host będzie przetwarzał Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań 

dotyczących świadczenia usług i do przestrzegania naszych instrukcji dotyczących takich danych. 

 

Zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych 

Aby zagwarantować przetwarzanie zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych, zawarliśmy z 

naszym hostem umowę o realizację zamówienia. 

 

3. Informacje ogólne i obowiązkowe 
Ochrona danych 

Administratorzy tych witryn przykładają dużą wagę do Twoich danych osobowych. Traktujemy te dane w 

sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz w oparciu o niniejszą polityką 

prywatności. 

Jeśli korzystasz z tej witryny, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które 

umożliwiają osobistą identyfikację. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i 

do czego je wykorzystujemy. Tłumaczy również, w jaki sposób i w jakim celu tak się dzieje. 

 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych  

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą odwiedzającego. W każdej 

chwili można cofnąć udzieloną już zgodę. Cofnięcie zgody nie wywołuje skutków pod względem 

zgodności z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu złożenia odwołania. 

 

Prawo odwołania się od gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz od reklamy 

bezpośredniej (art. 21 RODO)  

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ROZ. 1 LIT. E LUB F RODO 

ISTNIEJE PRAWO DO ODWOŁANIA SIĘ OD PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z 

POWODÓW WYNIKAJĄCYCH ZE SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI OSOBISTEJ. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ 

PRZYGOTOWANEGO NA PODSTAWIE TYCH USTALEŃ PROFILU. ODPOWIEDNIE PODSTAWY 

PRAWNE, KTÓRE DOTYCZĄ PRZETWARZANIA, ZNAJDUJĄ SIĘ W NINIEJSZEJ POLITYCE 

PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU WZNIESIENIA ODWOŁANIA NIE BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ 

DŁUŻEJ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE UDOWODNIMY KONIECZNE PODSTAWY DO 

PRZETWARZANIA, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ TWÓJ INTERES, PRAWA I WOLNOŚĆ LUB 

PRZETWARZANIE SŁUŻY DO USTALANIA, KORZYSTANIA I OCHRONY ROSZCZEŃ (ODWOŁANIE 

ZGODNIE Z ART. 21 ROZ. 1 RODO). 

 



 

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU MARKETINGU 

BEZPOŚREDNIEGO, PRZYSŁUGUJE CI PRAWO DO ODWOŁANIA OD PRZETWARZANIA 

DOTYCZĄCYCH CIĘ DANYCH OSOBOWYCH W CELU TEGO TYPU MARKETINGU. DOTYCZY TO 

RÓWNIEŻ PROFILOWANIA KLIENTÓW, JEŚLI WIĄŻE SIĘ TO Z TAKIM MARKETINGIEM 

BEZPOŚREDNIM. JEŚLI WNIESIESZ ODWOŁANIE, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PÓŹNIEJ 

UŻYWANE W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (ODWOŁANIE ZGODNIE Z ART. 21 ROZ. 2 

RODO). 

 

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru  

W przypadku naruszeń RODO osobie poszkodowanej przysługuje prawo do odwołania u organów 

nadzorczych, zwłaszcza w państwach członkowskich zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca 

prawdopodobnego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje nienaruszone w przypadku innych 

administracyjnych lub sądowych środków prawnych. 

 

Prawo do przenoszenia danych  

Masz prawo do przekazania danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w ramach 

realizacji umowy, Tobie lub na rzecz strony trzeciej, w standardowym, nadającym się do odczytu 

komputerowego formacie. Jeśli zlecisz bezpośrednie przekazanie danych do innego właściwego 

podmiotu trzeciego, zostanie ono zrealizowane tylko w technicznie wykonalnym zakresie. 

 

Zabezpieczenia SSL i TLS  

Strona używa zabezpieczeń SSL i TLS z powodów bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia przesyłania 

danych wrażliwych, jak na przykład zamówienia lub pytań przesyłanych do nas za pośrednictwem 

administratora strony. Zabezpieczone połączenie można poznać po zmianie komórki adresu w 

przeglądarce z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki. 

 

Jeśli zabezpieczenia SSL i TLS są aktywne, przekazane nam dane nie mogą być odczytane przez osoby 

trzecie. 

 

Informowanie, blokowanie, usuwanie i korekta  

Masz prawo do uzyskania bezpłatnej informacji na temat swoich przechowywanych danych osobowych, 

ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania danych. W razie potrzeby masz również prawo do 

sprostowania, lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych zapytań dotyczących 

danych osobowych możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w 

“Informacjach wymaganych prawem”. 

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania  

Możesz wymagać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz 

skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Prawo do 

ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach: 

 Jeśli zakwestionujesz prawdziwość zapisanych u nas danych osobowych, potrzebujemy zwykle 

czasu, aby to zweryfikować. Na czas sprawdzania możesz wymagać ograniczenia przetwarzania 

Twoich danych osobowych. 

 Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych wydaje się lub wydawało się niezgodne z 

prawem, zamiast usunięcia danych możesz wymagać ograniczenia ich przetwarzania. 

 W przypadku, gdy nie będziemy już potrzebować Twoich danych, jednak potrzebujesz ich w celu 

korzystania z nich, obrony lub ustalenia roszczeń, zamiast usunięcia danych możesz wymagać 

ograniczenia ich przetwarzania. 



 

 W przypadku wzniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 roz. 1 RODO należy 

dokonać wyważenia Twoich i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy 

przeważają, możesz wymagać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Jeśli ograniczyłeś/-aś przetwarzanie Twoich danych osobowych, mogą one być przetwarzane — za 

wyjątkiem zapisywania — tylko za Twoją zgodą lub w celu ustalania, korzystania i obrony roszczeń lub 

ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych albo z powodu ważnych interesów publicznych Unii 

Europejskiej lub państw członkowskich. 

 

 

4. Zbieranie danych na naszej witrynie 
Pliki cookie  

Nasza wittryny i strony wykorzystują tak zwane pliki “cookie”. Są to małe pliki tekstowe, które nie 

zagrażają Twojemu urządzeniu. Są one albo przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne 

pliki cookie), albo są trwale archiwizowane na Twoim urządzeniu (trwałe pliki cookie). Sesyjne pliki cookie 

są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają zarchiwizowane na 

Twoim urządzeniu do czasu ich aktywnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez Twoją 

przeglądarkę internetową. 

W niektórych przypadkach możliwe jest, że pliki cookie stron trzecich są przechowywane na Twoim 

urządzeniu po wejściu na naszą stronę (pliki cookie stron trzecich). Te pliki cookie umożliwiają Tobie lub 

nam korzystanie z niektórych usług oferowanych przez stronę trzecią (np. Pliki cookie do przetwarzania 

usług płatniczych).  

Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre 

funkcje strony internetowej nie działałyby bez plików cookie (np. Wyświetlanie filmów). Celem innych 

plików cookie może być analiza zachowań użytkowników lub wyświetlanie komunikatów promocyjnych. 

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (pliki cookie 

wymagane) lub do świadczenia określonych funkcji, z których chcesz skorzystać (pliki cookie 

funkcjonalne) lub te, które są niezbędne do optymalizacji strony (np. Pliki cookie, które zapewniają 

wymierny wgląd w publiczność internetowa), będą przechowywane na podstawie art. 6 rozdz. 1 lit. f 

RODO, chyba że podano inną podstawę prawną. Administrator strony internetowej ma uzasadniony 

interes w przechowywaniu plików cookie, aby zapewnić technicznie wolne od błędów i zoptymalizowane 

świadczenie usług operatora. Jeśli zażądano Twojej zgody na przechowywanie plików cookie, 

odpowiednie pliki cookie są przechowywane wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO); zgoda ta może zostać w każdej chwili odwołana. 

Możesz ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywać powiadomienia o umieszczeniu 

plików cookie i zezwolić na akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach. Możesz również 

wyłączyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie lub włączyć funkcję usuwania, 

aby automatycznie usunąć pliki cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może 

ograniczyć funkcjonalność tej witryny. 

W przypadku użycia plików cookie stron trzecich lub jeśli pliki cookie są używane do celów analitycznych, 

osobno powiadomimy Cię w związku z niniejszą Polityką ochrony danych i, jeśli ma to zastosowanie, 

poprosimy o Twoją zgodę. 

 

Pliki dzienników serwerów 

Dostawca usług internetowych stron pobiera i zapisuje automatycznie informacje w tak zwanych plikach 

dzienników serwerów, które automatycznie przekazują nam dane Twojej przeglądarki. Są to:  

 typ i wersja przeglądarki, 

 używany system operacyjny, 

 link polecający, 

 nazwa hosta komputera z dostępem, 

 godzina żądania serwera, 



 

 adres IP, 

Dane nie są łączone z innymi źródłami. 

Dane zapisywane są zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony 

interes w technicznie bezbłędnym działaniu i optymizacji strony — w tym celu muszą być zapisywane pliki 

dzienników serwerów. 

 

Formularz kontaktowy 

W razie przesyłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego Twoje dane z formularza, w 

tym podane dane kontaktowe, będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku 

dalszych pytań. Nie udostępniamy tych informacji podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. 

Przetwarzanie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje żądanie jest związane z 

wykonaniem umowy lub jeśli jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. We 

wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego 

interesu, polegającego na skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas żądań (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli o to poproszono. 

Informacje podane w formularzu kontaktowym będą przez nas przechowywane do momentu otrzymania 

prośby o ich usunięcie lub cofnięcia zgody na ich przechowywanie, a także gdy dalsze przechowywanie 

danych będzie bezcelowe (na przykład po zakończeniu przetwarzania Twojego zgłoszenia). 

Nienaruszone pozostają obowiązkowe przepisy ustawowe, a w szczególności okresy przechowywania 

danych. 

 

Newsletter 

Jeśli chcesz zapisać się do naszego newslettera, prosimy o podanie adresu e-mail. Zanim wyślemy Ci 

biuletyn, otrzymasz powiadomienie e-mail z linkiem. Dopiero kliknięcie tego linku i potwierdzenie, że 

faktycznie chcesz otrzymywać newsletter, spowoduje umieszczenie Cię na naszej liście dystrybucyjnej. 

Dzięki temu nikt poza Tobą nie może używać Twojego adresu e-mail do zapisywania się do newslettera 

(tzw. Procedura podwójnego wyboru). Twoje dane osobowe będą wykorzystywane i przechowywane 

wyłącznie w celu dostarczania Ci newslettera. 

 

5. Sociale media 
Wtyczka Twitter 

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy funkcje platformy mediów społecznościowych Twitter. Funkcje 

te zapewnia Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Podczas 

korzystania z Twittera i funkcji „Re-Tweetuj” odwiedzane strony internetowe są łączone z Twoim kontem 

na Twitterze i ujawniane innym użytkownikom. Podczas tego procesu dane są również przesyłane do 

Twittera. Zwracamy uwagę, że my, dostawcy witryny internetowej i jej stron, nie wiemy nic o treści 

przesyłanych danych i wykorzystaniu tych informacji przez Twittera. Aby uzyskać więcej informacji, 

zapoznaj się z oświadczeniem o ochronie danych Twittera pod 

adresem: https://twitter.com/en/privacyhttps://twitter.com/en/privacy. 

Korzystanie z wtyczek Twittera opiera się na art. 6 rozdz. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej 

ma uzasadniony interes, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych. W przypadku 

uzyskania odpowiedniego oświadczenia o wyrażeniu zgody, dane będą przetwarzane wyłącznie na 

podstawie art. 6 rozdz. 1 lit. a RODO. To oświadczenie zgody może zostać w każdej chwili odwołane. 

Masz możliwość zresetowania ustawień ochrony danych na Twitterze w ustawieniach konta pod 

adresem: https://twitter.com/account/settings. 

 

Śledzące pliki cookie 

Śledzące pliki cookie to pliki cookie, które śledzą zachowanie użytkownika podczas przeglądania naszej 

strony. Używamy tych reklamowych plików cookie do tworzenia profilu zainteresowań Twojej wizyty, 

abyśmy mogli skuteczniej się reklamować. 

https://twitter.com/en/privacy
https://twitter.com/en/privacy
https://twitter.com/account/settings


 

 

Facebook 

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje piksel Facebooka. To narzędzie pomaga nam analizować 

stronę internetową, dzięki czemu możemy poprawić doświadczenia naszych użytkowników na 

Facebooku. Ten plik cookie przechowuje tylko takie informacje, jak: którzy użytkownicy Facebooka 

odwiedzają witrynę, strony, które odwiedzają ci użytkownicy itp. Piksel ten przechowuje również 

zachowanie użytkowników po obejrzeniu lub kliknięciu reklamy na Facebooku. Dzięki temu Facebook 

może ocenić skuteczność reklam. Dzięki pikselowi możemy również wyświetlać odwiedzającym stronę 

reklamy na platformie Facebook. Uzyskane informacje są dla nas anonimowe i nie dostarczają nam 

żadnych dalszych informacji o Twojej tożsamości jako użytkownika. Dane są jednak przechowywane 

przez Facebook i przetwarzane w taki sposób, że można je powiązać z określonym profilem użytkownika. 

Oznacza to, że Facebook może wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych. 

 Te pliki cookie są przechowywane maksymalnie przez rok. 

 Tutaj możesz przeczytać więcej o tym, jak Facebook postępuje z Twoimi danymi 

 

LinkedIn 

 

Ta strona korzysta z Insight Tag i Conversion Tag, dwóch narzędzi analitycznych z LinkedIn. Narzędzia 

te pomagają nam analizować stronę internetową, dzięki czemu możemy poprawić doświadczenia 

naszych użytkowników z LinkedIn. LinkedIn wykorzystuje te dane do tworzenia raportów o korzystaniu z 

witryny przez wszystkich użytkowników, czyli bez korzystania z Twojego adresu IP. Plik cookie 

przechowują tylko takie informacje, jak: którzy użytkownicy LinkedIn odwiedzają witrynę i które strony 

odwiedzają ci użytkownicy. Piksel ten przechowuje również zachowanie użytkowników po obejrzeniu lub 

kliknięciu reklamy LinkedIn. Dzięki temu LinkedIn może oceniać skuteczność reklam. Dzięki pikselowi 

możemy również wyświetlać odwiedzającym stronę reklamy na platformie LinkedIn. Uzyskane informacje 

są dla nas anonimowe i nie dostarczają nam żadnych dalszych informacji o Twojej tożsamości jako 

użytkownika. 

 Te pliki cookie są przechowywane maksymalnie przez dwa lata.  

 Tutaj możesz przeczytać więcej o tym, jak LinkedIn postępuje z Twoimi danymi. 

 

Twitter 

Ta strona internetowa wykorzystuje Website Tag, narzędzie analityczne z Twittera. To narzędzie pomaga 

nam analizować stronę internetową, dzięki czemu możemy poprawić doświadczenia naszych 

użytkowników na Twitterze. Twitter wykorzystuje te dane do tworzenia raportów o korzystaniu z witryny 

przez wszystkich użytkowników, czyli bez korzystania z Twojego adresu IP. Ten plik cookie przechowuje 

tylko takie informacje, jak: którzy użytkownicy Twittera odwiedzają witrynę, strony, które odwiedzają ci 

użytkownicy, itp. Ten tag przechowuje również zachowanie użytkowników po obejrzeniu lub kliknięciu 

reklamy na Twitterze. Dzięki temu Twitter może oceniać skuteczność reklam. Dzięki tagu możemy 

również wyświetlać odwiedzającym witrynę reklamy na platformie Twitter. Uzyskane informacje są dla 

nas anonimowe i nie dostarczają nam żadnych dalszych informacji o Twojej  tożsamości jako 

użytkownika. 

 Te pliki cookie są przechowywane maksymalnie przez rok  

 Tutaj możesz przeczytać więcej o tym, jak Twitter postępuje z Twoimi danymi. 

 

6. Narzędzia analityczne i reklama 
Google Analytics 

Ta witryna korzysta z funkcji usługi analizy sieciowej Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google 

Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. 

Google Analytics umożliwia operatorowi strony analizę wzorców zachowań odwiedzających witrynę. W 

tym celu operator strony internetowej otrzymuje różnorodne dane użytkownika, takie jak odwiedzane 

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=nl_NL
https://twitter.com/en/privacy


 

strony, czas spędzony na stronie, używany system operacyjny i pochodzenie 

użytkownika. Google może skonsolidować te dane w profilu, który jest przypisany do odpowiedniego 

użytkownika lub urządzenia użytkownika. 

Google Analytics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy 

zachowań użytkowników (np. Pliki cookie czy odciski palców urządzenia). Zapisane przez Google 

informacje o korzystaniu ze strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w Stanach 

Zjednoczonych, gdzie są przechowywane. 

To narzędzie analityczne jest wykorzystywane na podstawie art. 6 rozdz. 1 lit. f RODO. Operator tej 

witryny internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji 

zarówno usług oferowanych online, jak i działań reklamowych operatora. Jeśli zażądano odpowiedniej 

zgody (np. Zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO; umowa może zostać w każdej chwili anulowana. 

 

Anonimizacja IP 

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Dzięki temu Twój adres IP zostaje skrócony na 

terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami porozumienia o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym. Cały adres IP jest przesyłany na amerykański serwer Google i 

tam skracany w sytuacjach wyjątkowych. Google używa tych informacji na zlecenie administratora strony 

internetowej w celu oceny używania strony, zestawiania raportów o aktywności na stronach 

internetowych oraz dostarczania świadczeń związanych z używaniem strony internetowej i internetu 

względem administratora strony. Adres IP przekazany z Twojej przeglądarki w ramach Google Analytics 

nie łączy się z innymi danymi z Google. 

 

Wtyczka przeglądarki 

Możesz zapobiec rejestrowaniu i przetwarzaniu Twoich danych przez Google, pobierając i instalując 

wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics, 

zapoznaj się z Deklaracją ochrony danych Google pod adresem: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en. 

 

Przetwarzanie danych kontraktowych 

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych kontraktowych z Google i wdrażamy w pełni rygorystyczne 

przepisy niemieckich agencji ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics. 

 

Okres archiwizacji 

Dane dotyczące użytkownika lub poziomu incydentów przechowywane przez Google powiązane z plikami 

cookie, identyfikatorami użytkowników lub identyfikatorami reklam (np. Pliki cookie DoubleClick, 

identyfikator wyświetlania reklam w systemie Android) zostaną zanonimizowane lub usunięte po 14 

miesiącach. Aby uzyskać szczegółowe informacje, 

kliknij: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en 

 

Remarketing AdWords 

Ta witryna korzysta z opcji retargetingu Google. Dzięki temu możemy docierać do odwiedzających naszą 

stronę internetową, którzy już wykazali zainteresowanie, za pomocą ukierunkowanych reklam 

dostosowanych do tych osób i ich zainteresowań w wyszukiwarce Google i sieci Google. Odbywa się to 

za pośrednictwem pliku cookie, który nie przechowuje danych osobowych, ale przechowuje dane o 

wcześniejszym korzystaniu ze strony. Ten plik cookie jest przechowywany na Twoim komputerze lub 

telefonie komórkowym. 

 Pliki cookie są przechowywane maksymalnie przez 540 dni.. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en


 

 Tutaj możesz przeczytać więcej o tym, jak AdWords obsługuje Twoje dane. 

 Tutaj możesz zrezygnować z plików cookie Google. 

 

Matomo (dawniej Piwik) 

Ta strona korzysta z usługi analizy sieciowej typu open source Matomo. Matomo wykorzystuje 

technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika na wielu stronach w celu analizy wzorców 

użytkownika (np. Pliki cookie lub odciski palców urządzenia). Informacje zarejestrowane przez Matomo 

na temat korzystania z tej strony internetowej będą przechowywane na naszym serwerze. Przed 

zarchiwizowaniem, adres IP zostanie najpierw zanonimizowany. 

Korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 rozdz. 1 lit. f RODO. Operator strony 

internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji oferty 

internetowej i reklam operatora. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. Zgody na przechowywanie 

plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; umowa może 

zostać w każdej chwili anulowana. 

Informacje zebrane przez Matomo dotyczące korzystania z tej strony internetowej, nie będą udostępniane 

osobom trzecim. 

 

Nie jesteś wypisany. Odznacz to pole, aby zrezygnować. 

Dezaktywuj Matomo 

Możesz uniemożliwić tej witrynie gromadzenie i analizowanie działań, które tutaj podejmujesz. Pozwoli to 

chronić Twoją prywatność, ale także uniemożliwi naukę na podstawie Twoich działań i tworzenie 

lepszych doświadczeń dla Ciebie i innych użytkowników. 

 
Nie jesteś wypisany. Odznacz to pole, aby zrezygnować. 

7. Wtyczki i narzędzia 
YouTube z rozszerzoną integracją ochrony danych 

Nasza strona internetowa zawiera filmy z serwisu YouTube. Operatorem strony internetowej jest Google 

Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. 

Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube ten tryb zapewnia, że 

YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę internetową, zanim obejrzą oni 

wideo. Nie oznacza to jednak, że w wyniku rozszerzonego trybu ochrony danych można wykluczyć 

udostępnianie danych partnerom YouTube. Na przykład, niezależnie od tego, czy oglądasz film, YouTube 

zawsze nawiąże połączenie z siecią Google DoubleClick. 

Gdy tylko zaczniesz odtwarzać wideo YouTube w tej witrynie, zostanie nawiązane połączenie z 

serwerami YouTube. W rezultacie serwer YouTube zostanie powiadomiony, które z naszych stron 

odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube podczas odwiedzania naszej witryny, 

umożliwiasz YouTube bezpośrednie przyporządkowanie wzorców przeglądania do Twojego osobistego 

profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube. 

Ponadto po rozpoczęciu odtwarzania wideo YouTube będzie mógł umieszczać różne pliki cookie na 

Twoim urządzeniu lub porównywalne technologie rozpoznawania (np. Pobieranie odcisków palców 

urządzenia). W ten sposób YouTube będzie mógł uzyskać informacje o odwiedzających tę witrynę. 

Informacje te będą wykorzystywane między innymi do generowania statystyk wideo w celu poprawy 

przyjazności witryny dla użytkownika i zapobiegania próbom popełnienia oszustwa. 

W pewnych okolicznościach dodatkowe przetwarzanie danych, na które nie mamy wpływu, może zostać 

uruchomione po rozpoczęciu odtwarzania filmu z YouTube. 

Korzystanie z YouTube wynika z naszego zainteresowania prezentowaniem naszych treści online w 

atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 rozdz. 1 lit. f RODO, jest to uzasadniony interes. Jeśli zażądano 

odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; umowa 

może zostać w każdej chwili anulowana. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika 

https://myaccount.google.com/not-supported?pli=1
https://myaccount.google.com/not-supported?pli=1


 

w serwisie YouTube można znaleźć w Polityce prywatności YouTube pod 

adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en. 

 

Czcionki internetowe Google (osadzanie lokalne) 

Ta witryna korzysta z tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google, aby zapewnić 

jednolite użycie czcionek na tej stronie. Te czcionki Google są instalowane lokalnie, więc połączenie z 

serwerami Google nie jest nawiązywane w połączeniu z tą aplikacją. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat czcionek internetowych Google, przejdź do 

strony: https://developers.google.com/fonts/faq i zapoznaj się z oświadczeniem o ochronie danych 

Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en. 

 

Google Maps 

Za pośrednictwem interfejsu API ta witryna korzysta z usługi mapowania Google Maps. Dostawcą jest 

Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. 

Aby umożliwić korzystanie z funkcji Google Maps, Twój adres IP musi zostać zapisany. Z reguły te 

informacje są przesyłane na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są 

archiwizowane. Operator tej strony internetowej nie ma kontroli nad przesyłaniem danych. 

Używamy Google Maps, aby prezentować nasze treści online w atrakcyjny sposób i aby lokalizacje 

ujawnione na naszej stronie były łatwe do znalezienia. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 

6 rozdz. 1 lit. f RODO. W przypadku uzyskania odpowiedniego oświadczenia o wyrażeniu zgody, dane 

będą przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 rozdz. 1 lit. a RODO. To oświadczenie zgody może 

zostać w każdej chwili anulowane. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika, zapoznaj się z 

Oświadczeniem o ochronie danych Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en. 

https://policies.google.com/privacy?hl=en
https://developers.google.com/fonts/faq
https://policies.google.com/privacy?hl=en
https://policies.google.com/privacy?hl=en

