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Polityka plików „Cookies” 

Czym są pliki „Cookies” i do czego je wykorzystujemy?  

Ciasteczka czyli „Cookies” to pliki tekstowe, które zawierają dane informatyczne, pliki te są 

przechowywane w urządzeniach użytkowników. Pliki „Cookies” pozwalają zidentyfikować rodzaj 

urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę www dopasowaną do jego indywidualnych 

preferencji, np. rozdzielczość urządzenia, tryb wyświetlania, itp. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej 

adres strony internetowej z której pochodzą, dodatkowe, czas przechowywania/wygaśnięcia ich na 

urządzeniach  użytkownika (np. komputer, tablet, smartfon) oraz unikatowy identyfikator.   

Jakich plików „Cookies”  używamy?  

Wśród plików „Cookies”  wyróżnić można te, które są niezbędne do działania serwisu, tzw. 

„cookies sesyjne” oraz plik które ułatwiają korzystanie z serwisu przez cały czas i są to, tzw. „cookies 

stałe”.   

„Cookies sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w pamięci przeglądarki 

jedynie do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania 

(przeglądarki internetowej). Pliki „cookies sesyjne” wykorzystane są w szczególności w:  

 utrzymanie sesji użytkownika; 

 zapisania stanu sesji użytkownika;  

 umożliwiają ponowną autoryzację przy logowaniu do serwisu.   

„Cookies stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez 

określony czas w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.   

Zewnętrzne pliki „cookies”  

Operator Serwisu może korzystać z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a 

które wykorzystują pliki „Cookies”  w następujących celach:   

 monitorowanie ruchu na stronach serwisu; 

 zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk; 

 ustalanie liczby anonimowych użytkowników serwisu w celach statycznych.  

Pliki „Cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane 

przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.   

Zarządzanie plikami „Cookies”  

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza 

umieszczanie plików „Cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w 

taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „Cookies” w ustawieniach przeglądarki 

internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „Cookies” dostępne są w 

ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików 

„Cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.  

Informujemy, że ograniczenia stosowania plików „Cookies”  mogą zablokować korzystanie z 

niektórych funkcjonalności dostępnych na stronach internetowych serwisu www.  
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 Polityka prywatności firmy 

Drukarnia POZKAL Sp. z o.o. Sp. K. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy o sposobach oraz zasadach przetwarzania danych 

osobowych.  

Firma Drukarnia POZKAL przykłada wielką wagę do zapewnienia bezpieczeństwa i 

ochrony  danych osobowych. Zapewniamy, że w swoim postępowaniu kierujemy się 

przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.  

Poniżej informacje, które mogą być przydatne: 

ADMINISTRATOR 

Administratorem danych jest Drukarnia POZKAL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą 

w Inowrocławiu,  88-100 Inowrocław, ul. Cegielna 10/12, NIP PL 556-268-54-77. 

 

CELE PRZETWARZANIA 

Dane osobowe mogą być przetwarzane: 

a) podczas korzystania z naszej strony internetowej wykorzystywane są pliki „cookies” zgodnie z 

„Polityką plików Cookies” zamieszczoną na stronie, w celu lepszego dopasowania naszej 

oferty prezentowanej w Internecie; 

b) podczas przesłania zapytania ofertowego przez formularz umieszczony na stronie internetowej, 

w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie; 

c) podczas realizacji umów handlowych, w celu ich należytego wykonania; 

d) w celu rozpatrywania reklamacji, zgodnie ze zgłoszeniem; 

e) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego – gromadzone są dane osobowe niezbędne do 

oceny przydatności kandydatów oraz ich potencjału zawodowego; 

f) podczas zawarcia i obowiązywania umowy o pracę, w celu należytego wypełnienia 

obowiązków Pracodawcy; 

g) w celu wypełnienia prawnego obowiązku przechowywania i archiwizacji dokumentów 

handlowych i kadrowych; 

h) w działaniach marketingowych. 

 

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne w związku z realizacją 

umów handlowych, reklamacji, rekrutacji, zapytań ofertowych, działań marketingowych. 

 

CZAS PRZETWARZANIA 

Dane osobowe przetwarzamy przez czas na jaki została udzielona zgoda, lub do czasu wycofania 

zgody, lub na czas określony przez przepisy prawa w szczególności co do działań handlowych i 

kadrowych.  

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH 

Dane osobowe:. 

a) mogą być przekazane naszym podwykonawcom, którzy przetwarzają te dane na nasze 

zlecenie (dostawcom usług informatycznych, czy prawniczych) i wyłącznie na podstawie 

umowy z nami zawartej; 

b) mogą zostać przekazane organom państwowym w przypadkach określonych przepisami 

prawa; 

c) nie przekazujemy danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
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PRAWA  

Osoby, których dane dotyczą, mają: 

a) prawo do wycofania zgody – RODO art. 7; 

b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – RODO art. 15; 

c) prawo aktualizacji (poprawiania) swoich danych – RODO art. 16; 

d) „prawo do bycia zapomnianym” (prawo usunięcia danych) – RODO art. 17; 

e) prawo ograniczenia przetwarzania danych – RODO art. 18; 

f) prawo do przenoszenia danych – RODO art. 20; 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – RODO art. 77, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

KONTAKT Z NAMI 

Zapewniamy wsparcie w zakresie pytań, uwag, skarg związanych z ochroną danych przez nas 

przetwarzanych. Państwa dyspozycje, w ramach przysługujących praw związanych z ochroną 

danych osobowych, realizować będzie Inspektor Ochrony Danych, z którym można się 

kontaktować wysyłając wiadomość na adres iod@pozkal.pl lub tradycyjną pocztą:  

Inspektor Ochrony Danych,  

Drukarnia POZKAL,  

88-100 Inowrocław,  

ul. Cegielna 10/12. 

 

ZMIANY 

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie 

modyfikacje do powyższego zapisu. 
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