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I. Informacje ogólne.

1. Niniejsza  Polityka  Prywatności  określa  szczegółowe  informacje  w  zakresie  ochrony  danych
osobowych i  ochrony prywatności użytkowników serwisu internetowego  www.pol-mak.com.pl
(dalej: Serwis), w tym zasady przechowywania i dostępu do informacji za pomocą plików cookies
(tzw. "ciasteczka").

2. Operatorem Serwisu jest Zakład Poligraficzny POL-MAK (dalej: Operator Serwisu lub Operator).
3. W niektórych przypadkach Operator  Serwisu i  dostawcy usług  wykorzystują  cookie,  znaczniki

nawigacyjne  oraz  inne  technologie,  aby  automatycznie  gromadzić  informacje  określonego
rodzaju  podczas  wizyt  użytkowników  na  Serwisie  lub  za  pośrednictwem  adresów  e-mail.
Gromadzenie  tego  typu  informacji  ma  na  celu  lepsze  zrozumienie  i  usprawnienia  działania,
funkcjonalności  oraz  wydajności  Serwisu.  Serwis  realizuje  funkcje  pozyskiwania  informacji  o
użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
1) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
2) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies,
3) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

4. Adresy  IP  użytkowników  odwiedzających  Serwis  mogą  być  rejestrowane  w celu  zapewnienia
bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą
być  również  wykorzystane  w  formie  zbiorczej  w  celu  przeprowadzenia  analizy  trendów
internetowych oraz oceny działania serwisu internetowego.

5. Operator  Serwisu  lub  dostawcy  usług  mogą  wykorzystywać  znaczniki  nawigacyjne  do
monitorowania  efektywności  serwisów  internetowych  innych  podmiotów,  które  świadczą
Operatorowi Serwisu usługi w zakresie rekrutacji lub marketingu, gromadzą statystyki na temat
użytkowników  stron  lub  zarządzają  plikami  cookie.  Użytkownik  może  wyłączyć  znaczniki
nawigacyjne poprzez odrzucenie określonych plików cookie powiązanych z danym znacznikiem.
Taki znacznik nadal może rejestrować anonimowe wizyty z adresu IP określonego użytkownika,
ale informacje gromadzone przez pliki cookie nie będą w takim przypadku rejestrowane.

6. W  Serwisie  mogą  znajdować  się  funkcje,  które  umożliwiają  udostępnianie  treści  za  pomocą
aplikacji  społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in.  przycisk „Lubię” na Facebooku czy
widget  na  Twitterze.  Wszystkie  z  tych  aplikacji  społecznościowych  mogą  gromadzić  i
wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników w Serwisie. Wszelkie dane osobowe
podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być
zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych,
a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki  prywatności  firm,
które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe
firmy  oraz  wykorzystanie  przez  nich  danych  użytkowników.  Dodatkowo,  w  Serwisie  mogą
znajdować się blogi,  fora dyskusyjne, strony crowdsourcingowe oraz inne aplikacje lub usługi
(zwane  wspólnie  „funkcjami  społecznościowymi”).  Celem  funkcji  społecznościowych  jest
ułatwienie udostępniania wiedzy i treści. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników
korzystających  z  dowolnych  funkcji  społecznościowych  mogą  być  udostępniane  innym
użytkownikom danej platformy społecznościowej (chyba że podczas ich zbierania stwierdzono
inaczej), nad którą mamy ograniczoną kontrolę i nie mamy jej w ogóle.

II. Dane osobowe.

1. W przypadku zbierania danych osobowych za pomocą Serwisu administratorem tych danych jest
Operator.

2. Serwis  zbiera  informacje  podane  dobrowolnie  przez  użytkownika.  Celem  skorzystania  przez
użytkownika z określonego formularza Operator Serwisu może wymagać podania konkretnych
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danych, np. imienia, nazwiska, adresu e-mail; Serwis zawiera wyraźną informację dla użytkownika
o takim przypadku.

3. Podawanie danych osobowych nie jest konieczne, jednakże Operator Serwisu może wymagać
przesłania określonych danych, jeśli  użytkownik chce uzyskać dodatkowe informacje na temat
usług lub wydarzeń, o których mowa w Serwisie. Użytkownik może zostać także zapytany, czy
wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  w określony  sposób,  na  co  dany
użytkownik może wyrazić zgodę lub odmówić. Użytkownik otrzymujący określone informacje lub
usługi, takie jak elektroniczny biuletyn informacyjny, może w każdej chwili zrezygnować z jego
subskrypcji,  postępując  zgodnie  z  instrukcjami  zawartymi  w  każdym  takim  przesyłanym
dokumencie.

4. Dane osobowe nie będą wykorzystane do celów innych niż określone w Polityce Prywatności,
chyba że Operator uzyska na to zgodę lub też inny sposób wykorzystania tych informacji będzie
wymagany lub dopuszczony przez przepisy prawa.

5. Operator  gromadzi  tylko  te  dane  osobowe,  które  są  konieczne  do  realizacji  zgłoszeń  osób
odwiedzających Serwis. Jeśli potrzebne są dodatkowe informacje opcjonalne, użytkownicy są o
tym powiadamiani przed zebraniem takich informacji.

6. Operator nie zbiera w sposób celowy „wrażliwych” danych osobowych, chyba że taki obowiązek
wynika z obowiązujących przepisów prawa, na przykład dla celów rekrutacji.

III. Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane

są  w  urządzeniu  końcowym  użytkownika  i  przeznaczone  są  do  korzystania  ze  stron
internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem  zamieszczającym  na  urządzeniu  końcowym  użytkownika  pliki  cookies  oraz
uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1) dostosowania  zawartości  stron  internetowych  witryny  do  preferencji  użytkownika  oraz

optymalizacji  korzystania  ze  stron  internetowych;  w  szczególności  pliki  te  pozwalają
rozpoznać  urządzenie  użytkownika  witryny  i  odpowiednio  wyświetlić  stronę  internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy witryny korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

3) utrzymania sesji użytkownika witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na
każdej podstronie witryny ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W  ramach  Serwisu  stosowane  są  dwa zasadnicze  rodzaje  plików  cookies:  „sesyjne”  (session
cookies)  oraz  „stałe”  (persistent  cookies).  Cookies  „sesyjne”  są  plikami  tymczasowymi,  które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania,  opuszczenia
strony internetowej  lub wyłączenia  oprogramowania  (przeglądarki  internetowej).  „Stałe”  pliki
cookies  przechowywane  są  w  urządzeniu  końcowym  użytkownika  przez  czas  określony  w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryny,

np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
w ramach witryny;

2) pliki  cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach witryny;

3) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych witryny;



4) „funkcjonalne”  pliki  cookies,  umożliwiające  „zapamiętanie”  wybranych  przez  użytkownika
ustawień  i  personalizację  interfejsu  użytkownika,  np.  w  zakresie  wybranego  języka  lub
regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

7. Oprogramowanie  do  przeglądania  stron  internetowych  (przeglądarka  internetowa)  zazwyczaj
domyślnie  dopuszcza  przechowywanie  plików  cookies  w  urządzeniu  końcowym  użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies
Szczegółowe  informacje  na  ten  temat  zawiera  pomoc  lub  dokumentacja  przeglądarki
internetowej.

8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronach internetowych Serwisu.

9. Operator Serwisu korzysta z narzędzi Google Analytics. Więcej informacji na temat wykorzystania
narzędzi  Google  Analytics  przez  Operatora  Serwisu  znajduje  się  na  stronie:
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

10. Pliki  cookies  mogą być  wykorzystane przez sieci  reklamowe, w szczególności  sieć  Google,  do
wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym
celu  mogą zachować informację  o  ścieżce  nawigacji  użytkownika  lub czasie  pozostawania  na
danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google
użytkownik może przeglądać i  edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy
narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

IV. Logi serwera.

1. Informacje  o  niektórych  zachowaniach  użytkowników  podlegają  logowaniu  w  warstwie
serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu
zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
1) czas nadejścia zapytania,
2) czas wysłania odpowiedzi,
3) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
4) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
5) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy

przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
6) informacje o przeglądarce użytkownika,
7) informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

V. Udostępnienie danych.

1. Dane  podlegają  udostępnieniu  podmiotom  zewnętrznym  wyłącznie  w  granicach  prawnie
dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator  może mieć  obowiązek  udzielania  informacji  zebranych  przez  Serwis  upoważnionym

organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

VI. Zarządzanie plikami cookies.

Jeśli  użytkownik  nie  chce  otrzymywać  plików  cookies,  może  zmienić  ustawienia  przeglądarki.
Zastrzegamy,  że  wyłączenie  obsługi  plików  cookies  niezbędnych  dla  procesów  uwierzytelniania,

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html


bezpieczeństwa,  utrzymania  preferencji  użytkownika  może  utrudnić,  a  w  skrajnych  przypadkach
może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

VII. Postanowienia pozostałe.

Operator  Serwisu  może  wprowadzać  zmiany  w  niniejszym  dokumencie,  które  stanowią
odzwierciedlenie aktualnej Polityki Prywatności. W przypadku modyfikacji, zmienia się również data
ostatniego uaktualnienia, widniejąca na pierwszej stronie dokumentu. 


