
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
W ZWIĄZKU ZE ZBIERANIEM DANYCH OSOBOWYCH WPISANYCH DO FORMULARZA 
KONTAKTOWEGO, 
W ZWIĄZKU Z ZAPISYWANIEM PLIKÓW COOKIES W URZĄDZENIACH KOŃCOWYCH (TZW. 
CIASTECZKA) 

Polityka prywatności 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dn. 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 (zwane dalej: „RODO”) informuję, iż Administratorem 
Państwa danych osobowych jest Pan Sławomir Manterys prowadzący działalność 
gospodarczą pod firmą: Sławomir Manterys SMC z siedzibą w Krakowie (kod: 31-460) przy 
ul. Ułanów 70/14  („Administrator”) 
Administrator  pozyskuje i przetwarza informacje dotyczące Państwa danych osobowych: 

➢ wpisanych do formularza kontaktowego znajdującego się na stronie 
internetowej:  http://smc-bhp.pl,  

➢ w związku z zapisywaniem plików cookies w urządzeniach końcowych (tzw. 
ciasteczka). 

I Cele przetwarzania Państwa danych osobowych, przekazanych w formularzu kontaktowym 
umieszczonym na stronie internetowej pod adresem http://smc-bhp.pl - podstawa prawna 
przetwarzania oraz prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora 

W związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego przetwarzane są następujące dane 
osobowe:  imię, nazwisko,  dane teleadresowe. Informujemy, iż podane dobrowolnie dane 
osobowe są niezbędne  w celu udzielania  odpowiedzi/informacji na zadawane w 
formularzu pytania, w tym zapytania ofertowe skierowane do Administratora  (na 
podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

II Odbiorcy danych osobowych 
W związku z w/w działaniami Administratora, Państwa dane osobowe mogą zostać 
ujawniane zewnętrznym podmiotom świadczącym dla Administratora usługi, w tym w 
szczególności: dostawcom usług: odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych 
służących do utrzymania strony internetowej Administratora. 
III Przysługujące uprawnienia  w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
Osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania 
(poprawienia) lub uzupełnienia, prawo do usunięcia danych zgodnie z przesłankami o 
których mowa w art. 17,ust. 1, pkt. a, c, d,e i f RODO,  ograniczenia przetwarzania oraz 
prawo do przenoszenia danych osobowych, na zasadach określonych w Rozdziale III RODO 
oraz naszej polityce prywatności.  
Zrealizowanie tych uprawnień nie może być jednak oczywiście sprzeczne z obowiązkami 
Administratora, które nakładają na nas przepisy ogólnie obowiązującego prawa lub 
niemożliwość wykonania celu, dla którego dane te są przetwarzane. 
IV Prawo do sprzeciwu 
Osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje również prawo, w dowolnym 
momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z ich 
szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest 
uzasadniony interes Administratora – inny niż marketing bezpośredni (np. w związku z 
realizacją celów analitycznych i statystycznych).  
V Sposób realizacji uprawnień 
Realizacja uprawnień opisanych w pkt. III i IV i powyżej może nastąpić: pisemnie na adres 
Administratora: Laboratorium Badań Środowiskowych SMC 31-423 Kraków, ul. Nuszkiewicza 
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mailowo na adres email: biuro@smc-bhp.pl  lub osobiście pod adresem Administratora. 
Przed realizacją uprawnienia do sprzeciwu  oraz pozostałych uprawnień, Administrator 
danych osobowych dokona identyfikacji czy osoba składająca oświadczenie jest osobą 
której dane są przez niego przetwarzane.  
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, lub innego uprawnionego organu, gdy uznacie, 
iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO. 
VI  Okres przetwarzania danych osobowych 
Administrator będzie przetwarzał  Państwa dane osobowe tak długo jak będą one 
niezbędne do celów dla których są zbierane (dane osobowe z formularza kontaktowego) 
lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  Okres 
przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie 
jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a 
także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w 
przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu 
przetwarzania, dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte.  

Polityka dotycząca cookies  
Strona: http://smc-bhp.pl  używa plików cookies  w celach statystycznych. 

Pliki cookies (popularnie zwane też ciasteczkami) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane 
przez serwer naszej strony internetowej    do urządzenia końcowego użytkownika 
(urządzenia internauty, takiego jak komputer, tablet, telefon typu smartfon itp.), które 
zapisują informacje o przeglądaniu strony internetowej.  Gromadzone przez nas dane są 
wykorzystywane tylko i  wyłącznie do celów administrowania stroną internetową. Nie 
dokonujemy na ich podstawie   identyfikacji (personalizacji) użytkowników naszej strony 
internetowej.  

Strona internetowa: http://smc-bhp.pl stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:  

1. Sesyjne –tymczasowe które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika 
do czasu opuszczenia naszej strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania 
(przeglądarki internetowej). 

2. Stałe które są  przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas 
określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez 
użytkownika. 

Strona internetowa: http://smc-bhp.pl stosuje następujące  typy plików cookies: 

3. wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania strony 
internetowej  przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub 
komunikatów o błędach itp.), 

4. funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.). 
5. ……………………… 

Przechowujemy następujące  informacje zawarte w przechowywanych plikach: 

▪ publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być 
bezpośrednio komputer użytkownika) 

▪ nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest 
możliwa, 

▪ nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji, 

▪ czas nadejścia zapytania, 

▪ pierwszy wiersz żądania HTTP, 

▪ kod odpowiedzi HTTP, 

▪ liczbę wysłanych przez serwer bajtów, 
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▪ adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - 
w przypadku gdy przejście do naszej strony internetowej nastąpiło przez odnośnik, 

▪ informacje o przeglądarce użytkownika, 

▪ informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP. 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

• personalizacji strony internetowej (na przykład: zapamiętanie wybranego rozmiaru 
czcionki, wybór wersji dla niedowidzących czy wersji kolorystycznej), 

• zapamiętania danych i wyborów użytkownika,  

• tworzenia statystyk strony internetowej.  

Jak wyłączyć/zmienić ustawienia cookies:  

W większości przeglądarek internetowych (np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla 
Firefox,  Opera, Safari) można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, 
zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed 
zapisaniem ich na dysku.   Szczegółowe informacje dotyczące w/w obsługi plików cookies 
dostępne są w ustawieniach oprogramowania  każdej przeglądarki internetowej - (ustawień 
dokonuje się z poziomu ustawień każdej z tych przeglądarek). Brak zmiany tych ustawień 
oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies. 

Więcej informacji na temat cookies 

Więcej informacji na temat cookies można znaleźć w zakładce: „Pomoc” znajdującej się w 
M e n u p r z e g l ą d a r e k i n t e r n e t o w y c h , p o d a d r e s e m i n t e r n e t o w y m : 
www.wszystkoociasteczkach.pl lub na Wikipedii. 

Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem : 23.01.2019r. 
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