
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

PREMIUM ARENA JTB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  SP. K. 

 

Celem niniejszej polityki prywatności (Polityka) jest określenie zasad i warunków przetwarzania danych 

osobowych pochodzących od osób fizycznych (Użytkownik lub Ty), będących w szczególności naszymi 

Klientami, Kontrahentami (w tym naszymi partnerami biznesowymi i osobami ich reprezentujących) 

lub użytkownikami naszego serwisu internetowego (Serwis).  

Polityka zawiera również informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do 

przetwarzania ich danych osobowych. 

 

Administrator danych osobowych  

Administratorem Twoich danych osobowych jest Premium Arena JTB Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Łodzi, ul. Rokicińska 190, 92-412 Łódź, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy 

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402698, NIP 

9471980505, REGON 101319344 (Administrator lub my).  

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej RODO). 

 

Kontakt z nami 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami 

skontaktować na ww. adres siedziby lub przy pomocy adresu e-mail: rodo@bednarek.com.pl. 

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, okres przechowywania danych 

I. Jazda próbna 

• Przetwarzamy dane dostarczone przez Ciebie w związku z chęcią skorzystania z jazdy 

testowej, w tym Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane potwierdzające 

możliwość kierowania pojazdem (w tym dotyczące dokumentu potwierdzającego 

posiadanie uprawnienia, nieposiadania przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia 

samochodu osobowego, nieznajdowania się pod wpływem alkoholu, narkotyków ani 

żadnych innych środków o podobnym działaniu). Dane te zostały pozyskane bezpośrednio 

od Ciebie. 

• Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy 

prawne: 

1) realizacji usługi jazdy testowej w oparciu o zawartą umowę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

przy czym w zakresie, w jakim podajesz dane dotyczące zdrowia, podstawą prawną 

jest Twoja zgoda na przetwarzanie takich informacji (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), 

2) realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w 

tym obowiązku prowadzenia dokumentacji rachunkowej dotyczącej usługi zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości i ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług, 

3) realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

polegającego na: 
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a) prowadzeniu przez nas analiz i statystyk dla potrzeb ulepszania naszej oferty i 

naszych usług, ogólnej optymalizacji naszych produktów i procesów obsługi 

oraz budowania wiedzy o naszych klientach,  

b) dokonywania rozliczeń wewnętrznych między nami a importerem oraz 

prowadzenia wewnętrznych audytów i raportowania, 

c) prowadzenia czynności składających się na usprawnienie i koordynację naszej 

pracy, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie 

korespondencji), 

d) ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami. 

• Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i wykonania jazdy 

testowej, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości jej zawarcia i 

wykonania.  

• Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres, w którym mogą się ujawnić 

roszczenia związane z zawartą umową i usługą, a także do upływu okresów wynikających 

z odpowiednich przepisów prawa (tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań 

podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową). W odniesieniu do pozostałych 

celów opartych na naszym uzasadnionym interesie dane są przechowywane do czasu 

skutecznego złożenia Twojego sprzeciwu wobec takich działań lub do czasu ustania 

naszego interesu w prowadzeniu takich działań; okres ten może być przedłużony do czasu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z takiego przetwarzania. 

 

II. Przygotowanie oferty na zakup samochodu, realizacja zamówień 

• Przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, a także dane dotyczące pojazdu, 

jakim jesteś zainteresowany, oraz niezbędne do wystawienia dokumentów księgowych. 

W związku z oferowaniem promocyjnej sprzedaży samochodów dla wybranych grup 

zawodowych, możemy potrzebować także informacji potwierdzających prawo do 

wykonywania określonego zawodu. Dane te pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie. 

• Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy 

prawne: 

1) przygotowania i przedstawienia Ci oferty na zakup samochodu zgodnie z Twoją 

prośbą, a także zawarcia i wykonania umowy sprzedaży i związanej z nią gwarancji 

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

2) rejestracji pojazdu na Twoje zlecenie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

3) realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w 

tym obowiązku prowadzenia dokumentacji rachunkowej dotyczącej usługi zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości i ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług, 

4) realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

polegającego na: 

a) prowadzeniu badania satysfakcji klienta (w tym badania poziomu Twojego 

zadowolenia z naszych produktów i usług), 

b) prowadzeniu przez nas analiz i statystyk dla potrzeb ulepszania naszej oferty i 

naszych usług, ogólnej optymalizacji naszych produktów i procesów obsługi 

oraz budowania wiedzy o naszych klientach,  

c) dokonywania rozliczeń wewnętrznych między nami a importerem oraz 

prowadzenia wewnętrznych audytów i raportowania, 



d) prowadzenia czynności składających się na usprawnienie i koordynację naszej 

pracy, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie 

korespondencji), 

e) ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami. 

• Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania dla Ciebie oferty i 

zawarcia umowy sprzedaży, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości jej 

zawarcia i wykonania.  

• Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres, w którym mogą się ujawnić 

roszczenia związane z zawartą umową i usługą, w tym roszczenia wynikające z gwarancji 

(trwającej nawet 12 lat), a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich 

przepisów prawa (tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych 

związanych z dokumentacją rachunkową). W odniesieniu do pozostałych celów opartych 

na naszym uzasadnionym interesie dane są przechowywane do czasu skutecznego 

złożenia Twojego sprzeciwu wobec takich działań lub do czasu ustania naszego interesu w 

prowadzeniu takich działań; okres ten może być przedłużony do czasu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń wynikających z takiego przetwarzania. 

 

III. Usługi serwisowe, zakup części i akcesoriów, pozostawienie depozytu 

• Przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, dane dotyczące Twojego pojazdu 

oraz dane niezbędne do wystawienia dokumentów księgowych. Dane te pozyskujemy 

bezpośrednio od Ciebie. 

• Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy 

prawne: 

1) realizacji usługi serwisowej, umowy sprzedaży części lub umowy przechowania 

depozytów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

2) realizacji umowy najmu pojazdu zastępczego przy okazji usług serwisowych (art. 6 ust. 

1 lit. b RODO), 

3) realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w 

tym obowiązku prowadzenia dokumentacji rachunkowej dotyczącej usługi zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości i ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług, 

4) realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

polegającego na: 

a) prowadzeniu badania satysfakcji klienta (w tym badania poziomu Twojego 

zadowolenia z naszych produktów i usług), 

b) prowadzeniu przez nas analiz i statystyk dla potrzeb ulepszania naszej oferty i 

naszych usług, ogólnej optymalizacji naszych produktów i procesów obsługi 

oraz budowania wiedzy o naszych klientach,  

c) dokonywania rozliczeń wewnętrznych między nami a importerem oraz 

prowadzenia wewnętrznych audytów i raportowania, 

d) prowadzenia czynności składających się na usprawnienie i koordynację naszej 

pracy, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie 

korespondencji), 

e) ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami. 

• Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, a ich niepodanie 

będzie skutkowało brakiem możliwości jej zawarcia i wykonania. 



• Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres, w którym mogą się ujawnić 

roszczenia związane z zawartą umową i usługą, w tym roszczenia wynikające z gwarancji 

(trwającej nawet 12 lat), a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich 

przepisów prawa (tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych 

związanych z dokumentacją rachunkową). W odniesieniu do pozostałych celów opartych 

na naszym uzasadnionym interesie dane są przechowywane do czasu skutecznego 

złożenia Twojego sprzeciwu wobec takich działań lub do czasu ustania naszego interesu w 

prowadzeniu takich działań; okres ten może być przedłużony do czasu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń wynikających z takiego przetwarzania. 

 

IV. Dokonanie płatności w kwocie równej lub przekraczającej 10 000 EUR 

• Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 

lit. c RODO), wynikającego z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) i polegającego w szczególności na: 

1) konieczności stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, rozpoznawania 

ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami 

gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz oceny poziomu rozpoznanego 

ryzyka, a także dokumentowania rozpoznanego ryzyka,  

2) konieczności identyfikacji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, 

członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osoby 

znanej jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko 

polityczne; w przypadku pozyskania informacji dotyczących przynależności do partii 

politycznej mogą one zostać zaliczone do danych szczególnej kategorii, ujawniających 

poglądy polityczne. Ich przetwarzanie odbywa się w takim przypadku w celu realizacji 

ważnego interesu publicznego na podstawie i w granicach ustawy o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, tj. w celu wyeliminowania ryzyka prania 

pieniędzy i finansowania terroryzmu przez ww. osoby (art. 9 ust. 2 lit. g) w zw. z art. 6 

ust. 1 lit. c RODO), 

3) informowaniu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o transakcjach o 

wartości przekraczającej 15 000 EUR. 

• Zakres danych, jakie musimy w takim przypadku przetwarzać, wynika z przepisów 

wspomnianej ustawy. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem prawnym, a ich 

niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy opartej 

o płatność gotówkową. 

• Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku 

następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w 

którym przeprowadzono transakcje  okazjonalne,  bądź  w  wypadku  sporządzenia  

bieżącej  analizy  przeprowadzanych transakcji,  przez  okres  5  lat,  licząc  od  pierwszego  

dnia  roku  następującego  po  roku  ich przeprowadzenia. Przed upływem okresu, o którym 

powyżej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej może zażądać przechowywania 

dokumentacji przez kolejny okres nie dłuższy niż 5 lat, licząc od dnia, w którym upływa 

powyższy okres, jeżeli jest to konieczne w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub 

finansowania terroryzmu. 

 

V. Otrzymywanie komunikacji marketingowej  

• Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas komunikacji marketingowej, przetwarzamy 

Twoje dane osobowe niezbędne do dokonania takiej wysyłki (tj. dane kontaktowe oraz 



dane osobowe obejmujące np. datę urodzenia oraz rodzaj prawa jazdy, hobby oraz 

zainteresowania). Dane te pozyskaliśmy od Ciebie.  

• Przetwarzamy Twoje dane w oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na 

potrzeby obsługi klienta oraz na potrzeby przekazywania wybranych informacji o 

produktach (jak np. newsletter, oferta handlowa, umówienie jazdy testowej, zaproszenie 

na organizowany event) oraz usługach Grupy BMW, jak również w celu badania rynku. 

• Dodatkowo, możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do dopasowywania treści 

komunikacji marketingowej do Twoich zainteresowań, które ustalamy w oparciu o analizę 

Twojego zachowania i dotychczasowych zakupów, w tym dla potrzeb stworzenia prognozy 

na przyszłość (profilowanie). W ten sposób tworzymy spersonalizowane profile 

Użytkowników, co pozwala na lepsze dopasowanie wyświetlanych lub przekazywanych 

treści do Twoich indywidualnych zainteresowań. Działania takie podejmujemy w ramach 

realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymywania 

komunikacji marketingowej – jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli Ci ich wysyłać.  

• Wyrażenie przez Ciebie zgody jest dobrowolne, a z jej niewyrażeniem nie wiążą się żadne 

negatywne konsekwencje. Masz prawo wycofać wyrażoną zgodę bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania oraz wysyłki treści marketingowych dokonanych na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem.  

• Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania Twojej zgody na otrzymywanie 

komunikacji marketingowej, skutecznego złożenia sprzeciwu wobec działań 

marketingowych (w tym profilowania) lub do czasu ustania naszego interesu w 

prowadzeniu takich działań, przy czym okres ten może być przedłużony do czasu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z takiego przetwarzania.  

 

VI. Kontakt z nami – np. za pomocą infolinii lub formularza kontaktowego 

• Przetwarzamy Twoje dane kontaktowe i inne dane, które podasz w trakcie rozmowy lub 

w treści korespondencji. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie. Pamiętaj, że 

wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone przy pomocy infolinii są rejestrowane. 

• Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 

6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na: 

a) obsłudze bieżących kontaktów, w tym rozpatrywaniu Twoich zapytań i 

udzielaniu na nie odpowiedzi, 

b) zapewnieniu prawidłowej obsługi Klienta – w tym na doskonaleniu procesu 

obsługi Klienta i jakości świadczonych usług, w ramach monitoringu poczty 

elektronicznej i rozmów telefonicznych, a także realizacji celów analitycznych 

i statystycznych związanych z procesem obsługi Klienta,  

c) ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami. 

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do udzielenia 

odpowiedzi na zapytanie. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak 

możliwości udzielenia odpowiedzi. 

• Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do obsługi kontaktów lub 

ewentualnego  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

 

 

 

 

 



VII. Zgłaszanie reklamacji 

• Jeśli zgłaszasz reklamację dotyczącą naszych usług, które przetwarzamy na Twój temat, 

stanowią dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, w tym dane identyfikujące Ciebie i 

dotyczące przedmiotu reklamacji. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie. 

• Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej 

wykonanej usługi, zgodnie z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celu 

realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego 

na obsłudze zgłoszeń naszych Klientów i dbaniu o jakość oferowanych produktów i usług, 

a także na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami. 

• Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem 

możliwości udzielenia odpowiedzi w sprawie reklamacji. 

• Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres, w którym mogą się ujawnić 

roszczenia związane z zawartą umową i usługą, w tym roszczenia wynikające z gwarancji 

(trwającej nawet 12 lat), a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich 

przepisów prawa (tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych 

związanych z dokumentacją rachunkową). 

 

VIII. Korzystanie z naszych portali społecznościowych 

• Prowadzimy konta w portalach społecznościowych, gdzie możesz nas odwiedzić i wejść z 

nami w interakcję (np. zostawić komentarz, polubić post czy go udostępnić). W takim 

przypadku dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegóły dotyczące 

przetwarzania danych w ramach portali społecznościowych znajdziesz na stronie 

https://premiumarena.pl/info. 

 

IX. Prowadzenie monitoringu wizyjnego 

• W związku z wprowadzeniem przez nas szczególnego nadzoru nad naszymi salonami w 

postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny), 

przetwarzamy dane osobowe (wizerunek) osób, które odwiedzają nasze salony.  

• Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na konieczności zapewnienia bezpieczeństwa 

naszego personelu, a także ochrony mienia Administratora i personelu, jak również 

zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby nas narazić na szkodę. 

• Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby odwiedzić wybrany przez Ciebie 

salon.  

• Okres przechowywania danych z monitoringu wynosi 14 dni. W przypadku, w którym 

nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub 

Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 

ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

 

X. Współpraca z naszymi partnerami biznesowymi 

• Jeśli jesteś stroną zawartej z nami umowy lub zamierzasz ją zawrzeć, dane, które 

przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe oraz inne dane niezbędne do 

zawarcia i realizacji umowy. Dane te zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie. Możemy 

pozyskiwać lub weryfikować Twoje dane także przy pomocy ogólnodostępnych rejestrów 

(np. CEIDG, KRS). 

• Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy 

prawne: 



1) nawiązania współpracy oraz zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 

lit. b RODO),  

2) realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w 

tym obowiązku prowadzenia dokumentacji rachunkowej dotyczącej współpracy z 

podmiotem, w imieniu którego występujesz, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

r. Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawą 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

3) realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

polegającego na: 

a) prowadzeniu czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy 

Administratora, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. 

ewidencjonowanie korespondencji), 

b) ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami. 

• Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało 

brakiem możliwości jej zawarcia i wykonania.  

• Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia 

istniejącej współpracy lub nawiązania współpracy w przyszłości, a także do upływu 

okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa (tj. do upływu okresu 

przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową), co 

może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń 

cywilnoprawnych. W przypadku, gdy nie dojdzie do nawiązania z współpracy, dane 

osobowe będą przechowywane do czasu podjęcia decyzji o braku współpracy. 

 

XI. Osoby reprezentujące, osoby kontaktowe, pracownicy i pełnomocnicy naszych Klientów lub 

partnerów biznesowych 

• Przetwarzamy Twoje dane kontaktowe i dane związane z Twoją funkcją lub relacją z 

podmiotem, w imieniu którego występujesz (standardowo są to: imię, nazwisko, 

stanowisko, miejsce pracy, służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu, 

ewentualnie także informacje wskazujące na Twoje umocowanie do reprezentacji 

podmiotu). Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub otrzymaliśmy je od 

podmiotu, w imieniu którego działasz. Możemy pozyskiwać lub weryfikować Twoje dane 

także przy pomocy ogólnodostępnych rejestrów (np. KRS). 

• Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy 

prawne: 

1) realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

polegającego na: 

a) zapewnieniu informacji i kontaktów niezbędnych do prowadzenia działalności 

gospodarczej, w tym nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w 

imieniu którego występujesz, jak również obsługi i realizacji podejmowanych 

przez Ciebie czynności, 

b) prowadzenia czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy 

Administratora, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. 

ewidencjonowanie korespondencji), 

c) ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami. 

2) realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w 

tym obowiązku prowadzenia dokumentacji rachunkowej dotyczącej współpracy z 

podmiotem, w imieniu którego występujesz, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 



r. Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawą 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

• Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem 

możliwości realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego występujesz. 

• Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia 

istniejącej współpracy lub nawiązania współpracy w przyszłości, a także do upływu 

okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa (tj. do upływu okresu 

przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową), co 

może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń 

cywilnoprawnych. W przypadku, gdy nie dojdzie do nawiązania z współpracy, dane 

osobowe będą przechowywane do czasu podjęcia decyzji o braku współpracy. 

 

XII. Korzystanie z praw przysługujących zgodnie z przepisami RODO 

• Przetwarzamy dane dostarczone przez Ciebie w celu rozpatrzenia Twojego żądania, jak 

również dane przez nas posiadane, niezbędne do jego rozpatrzenia.  

• Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy 

prawne: 

1) rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego danych osobowych, zgodnie ze spoczywającym 

na nas obowiązkiem prawnym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającym z przepisów 

RODO, w tym przeprowadzenia weryfikacji Twojej tożsamości, 

2) realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami, a także 

obsłudze ewentualnych postępowań administracyjnych związanych z realizacją praw 

osób, których dane dotyczą. 

• Podanie danych jest konieczne do rozpatrzenia Twojego zgłoszenia, a ich niepodanie 

będzie skutkowało brakiem możliwości jego rozpatrzenia. 

• Dane przechowywane są do upływu okresu przedawnienia roszczeń osób, których dane 

dotyczą, wynikających z realizacji ich praw na podstawie art. 12-22 RODO (tj. okres 

przedawnienia roszczeń o naruszenie dóbr osobistych), a także przez okres niezbędny do 

obsługi ewentualnych postępowań administracyjnych związanych z realizacją praw osób, 

których dane dotyczą. 

 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Twoich danych osobowych, w zależności od celu ich przetwarzania, są nasi 

podwykonawcy, spółki powiązane, poczta, firmy kurierskie, ubezpieczyciele, banki, firmy przewozowe 

oraz inne podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (w szczególności firmy świadczące usługi IT i 

wsparcia technicznego, współpracujące kancelarie prawne i podatkowe, firmy marketingowe, 

audytorzy zewnętrzni i inne podmioty wykonujące dla nas usługi), które muszą mieć dostęp do danych, 

aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do Twoich danych tylko i wyłącznie 

w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym. 

Dostęp do Twoich danych mogą mieć również uprawnione do tego organy państwowe oraz podmioty 

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w 

celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności urzędy 

skarbowe, starostwa powiatowe, Generalny Inspektor Informacji Finansowej). 

Jesteśmy niezależnym podmiotem nienależącym do Grupy BMW, jednak w ramach naszej działalności 

współpracujemy z marką BMW w związku ze sprzedażą i serwisem pojazdów BMW. W tym też celu 

przekazujemy dane naszych Klientów do BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Wołoska 



22A, 02-675 Warszawa, lub BMW Financial Services Polska Sp. z o.o. Zachęcamy Cię do zapoznania się 

z zasadami przetwarzania danych osobowych przez te podmioty. 

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Wyjątkiem jest korzystanie z Google Analytics, o czym informujemy Cię niżej. 

 

Przysługujące Ci prawa 

Przysługuje Ci prawo do: 

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

• w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony 

interes – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, 

• w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony 

interes polegający na marketingu bezpośrednim – prawo do wniesienia w dowolnym 

momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji działań 

marketingowych. 

W przypadku, w którym zgodziłeś się na przetwarzanie danych osobowych lub na otrzymywanie od nas 

informacji (np. komunikatów marketingowych), przysługuje Ci także prawo do cofnięcia wyrażonych 

zgód bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania lub wysyłki informacji dokonanych na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeśli będziemy zamierzali przetwarzać Twoje dane w oparciu o 

zgodę, to uprzednio poinformujemy Cię o tym oraz podejmiemy działania, by zapewnić Ci możliwość 

wyrażenia zgody; wyrażenie zgody zawsze jest dobrowolne, a z jej niewyrażeniem nie wiążą się żadne 

negatywne konsekwencje. 

 

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

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

 

Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym 

profilowania 

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym 

profilowania. 

 

 

Pliki cookies i podobne technologie 

 

I. Kluczowe informacje 

Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w 

szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym (np. telefon, 

tablet, komputer, konsola) i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Serwisu. Pliki 

cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w 

Twoim urządzeniu.  

 

Pliki cookies w żaden sposób nie umożliwiają nam dostępu do Twojego komputera (lub innego 

urządzenia, przy pomocy którego korzystasz z Serwisu) lub informacji o Tobie za wyjątkiem informacji 

o tym, w jaki sposób korzystasz z Serwisu oraz danych osobowych, którymi zdecydujesz się z nami 



podzielić (włączając w to dane osobowe, które udostępniasz nam automatycznie ze względu na 

ustawienia Twojej przeglądarki). 

 

Niektóre z plików cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i w związku z tym 

nie możesz z nich zrezygnować. Pozostałe pliki cookies stosowane są w celu poprawy Twojego 

komfortu korzystania z Serwisu, integracji Serwisu z treściami dostarczanymi przez zewnętrznych 

dostawców lub w celu śledzenia Twojej aktywności dla potrzeb marketingowych, tj. dla potrzeb 

wyboru i dostarczenia odpowiednich dla Ciebie reklam, jak również prowadzenia analiz i statystyk 

dotyczących dostarczania i skuteczności tych reklam i korzystania z Serwisu. Innych niż niezbędnych 

plików cookies używamy tylko, jeśli wyrazisz na to zgodę. Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w 

dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez 

wpływu na zgodność z prawem używania plików cookies i podobnych technologii, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

Pliki cookies są przez nas używane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 

1 lit. f RODO), którym jest informowanie o naszej działalności przy pomocy Serwisu oraz prowadzenie 

działań marketingowych poprzez wyświetlanie Ci ofert naszych produktów, a także prowadzenie analiz 

z tym związanych. 

 

II. Wykorzystujemy następujące pliki cookies: 

1. Systemowe pliki cookie – techniczne i sesyjne, zapewniające bezpieczeństwo korzystania 

z serwisu itp. – ta grupa plików cookie jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania 

naszego Serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa w korzystaniu z niego. Zgodnie z 

przepisami użycie tych plików cookie nie wymaga wyrażenia zgody odwiedzającego Serwis. 

Tego rodzaju pliki cookie żyją przez okres umożliwiający zapewnienie prawidłowego 

funkcjonowania serwisu i zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z niego, w większości 

przez okres sesji. 

2. Funkcjonalne pliki cookie – ta grupa plików cookie umożliwia nam poprawę Twojego 

komfortu korzystania z Serwisu poprzez optymalizację jego działania. Dzięki niej możemy 

zapamiętać Twoje indywidualne wybory oraz dostarczać treści lepiej dopasowane do 

Twoich preferencji. Tego rodzaju pliki cookie żyją przez okres wskazany w tabeli poniżej 

lub do czasu wycofania wyrażonej zgody na ich instalację. 

3. Statystyczne pliki cookies – ta grupa plików cookie pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób 

różni użytkownicy korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. 

Tego rodzaju pliki cookie żyją przez okres wskazany w tabeli poniżej lub do czasu wycofania 

wyrażonej zgody na ich instalację. 

4. Marketingowe pliki cookies – ta grupa plików cookie pozwala nam oraz naszym zaufanym 

partnerom śledzić Użytkownika na stronach internetowych, m.in. w związku z 

kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. Celem ich stosowania jest 

wyświetlanie reklam interesujących dla poszczególnych Użytkowników i tym samym 

bardziej cennych dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej. Tego rodzaju pliki cookie 

żyją przez okres wskazany w tabeli poniżej lub do czasu wycofania wyrażonej zgody na ich 

instalację; po ich wyłączeniu proponowane przez nas treści i oferty nie będą 

dostosowywane do Twoich indywidualnych preferencji. 

 

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje na temat stosowanych przez nas plików cookies, w tym 

okres ich żywotności: strona lodz.premiumarena.pl 

 



Nazwa 
ciasteczk
a 

Okres 
ważności 

Cel Dostawca Kategoria 

_fbp 3 
miesiące 

Reklama na platformie facebook powiązana z 
odwiedzinami strony 

facebook Marketing 

fr 3 
miesiące 

Plik cookie jest ustawiany przez Facebooka, 
aby wyświetlać użytkownikom odpowiednie 
reklamy oraz mierzyć i ulepszać reklamy. Plik 
cookie śledzi również zachowanie użytkownika 
w Internecie na stronach, które mają piksel 
Facebooka lub wtyczkę społecznościową 
Facebooka. 

facebook marketing/a
nalityka 

cb-
enabled 

1 rok powiadomienie, aby zapobiec jego 
ponownemu pojawieniu się podczas ponownej 
wizyty w witrynie. 

Własne Funkcjonalne 

PHPSESSI
D 

sesyjny Ten plik cookie jest natywny dla aplikacji PHP. 
Plik cookie służy do przechowywania i 
identyfikacji unikalnego identyfikatora sesji 
użytkownika w celu zarządzania sesją 

Własne Niezbędne / 
funkcjonalne 

__utmt_U
A-
37214563
-1 

10 minut Plik cookie identyfikujący usługę Google 
Analytics 

Funkcjonalne 

__utma 2 lata Ten plik cookie jest ustawiany przez Google 
Analytics i służy do rozróżniania użytkowników 
i sesji. Plik cookie jest tworzony, gdy biblioteka 
JavaScript jest wykonywana i nie ma 
istniejących plików cookie __utma. Plik cookie 
jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane 
są przesyłane do Google Analytics. 

Google 
Analytics 

Funkcjonalne 

__utmc sesyjny Plik cookie jest ustawiany przez Google 
Analytics i jest usuwany, gdy użytkownik 
zamyka przeglądarkę. Plik cookie nie jest 
używany przez ga.js. Plik cookie jest używany 
w celu umożliwienia współdziałania z urchin.js, 
który jest starszą wersją Google Analytics i jest 
używany w połączeniu z plikiem cookie 
__utmb do określania nowych sesji / wizyt. 

Google 
Analytics 

Funkcjonalne 

__utmz 6 
miesięcy 

Ten plik cookie jest ustawiany przez Google 
Analytics i służy do przechowywania źródła 
ruchu lub kampanii, przez którą odwiedzający 
dotarł do Twojej witryny. 

Google 
Analytics 

Analityka 

__utmb 30 minut Plik cookie jest ustawiany przez Google 
Analytics. Plik cookie służy do określania 
nowych sesji / wizyt. Plik cookie jest tworzony, 
gdy biblioteka JavaScript jest wykonywana i 
nie ma istniejących plików cookie __utma. Plik 
cookie jest aktualizowany za każdym razem, 
gdy dane są przesyłane do Google Analytics. 

Google 
Analytics 

Analityka 

 

 



Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje na temat stosowanych przez nas plików cookies, w tym 

okres ich żywotności: strona kalisz.premiumarena.pl 

 

Nazwa 
ciasteczk
a 

Okres 
ważności 

Cel Dostawca Kategoria 

_fbp 3 
miesiące 

Reklama na platformie facebook powiązana z 
odwiedzinami strony 

facebook Marketing 

fr 3 
miesiące 

Plik cookie jest ustawiany przez Facebooka, 
aby wyświetlać użytkownikom odpowiednie 
reklamy oraz mierzyć i ulepszać reklamy. Plik 
cookie śledzi również zachowanie użytkownika 
w Internecie na stronach, które mają piksel 
Facebooka lub wtyczkę społecznościową 
Facebooka. 

facebook marketing/a
nalityka 

test_cook
ie 

15 minut Ten plik cookie jest ustawiany przez 
doubleclick.net. Celem pliku cookie jest 
sprawdzenie, czy przeglądarka użytkownika 
obsługuje pliki cookie. 

doubleclick.
net 

Analityka 

_ga 2 lata Ten plik cookie jest instalowany przez Google 
Analytics. Plik cookie służy do obliczania 
danych dotyczących odwiedzających, sesji, 
kampanii i śledzenia wykorzystania witryny w 
celu sporządzenia raportu analitycznego 
witryny. Pliki cookie przechowują informacje 
anonimowo i przypisują losowo 
wygenerowany numer w celu identyfikacji 
unikalnych odwiedzających. 

Google 
Analytics 

Analityka 

_gid 1 dzień Ten plik cookie jest instalowany przez Google 
Analytics. Plik cookie służy do przechowywania 
informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający 
korzystają ze strony internetowej i pomaga w 
tworzeniu raportu analitycznego na temat 
tego, jak działa witryna. Gromadzone dane 
obejmują liczbę odwiedzających, źródło, z 
którego pochodzą, oraz odwiedzone strony w 
formie anonimowej. 

Google 
Analytics 

Analityka 

_gat_gtag
_UA_907
67704_1 

1 minuta Ten plik cookie jest ustawiany przez Google i 
służy do rozróżniania użytkowników. 

Google 
Analytics 

Analityka 

_hjFirstSe
en 

30 minut Jest to ustawiane przez Hotjar, aby 
zidentyfikować pierwszą sesję nowego 
użytkownika. Przechowuje wartość prawda / 
fałsz, wskazując, czy był to pierwszy raz, gdy 
Hotjar zobaczył tego użytkownika. Jest 
używany przez filtry nagrywania do 
identyfikacji nowych sesji użytkowników. 

Hotjar.com Analityka 

PHPSESSI
D 

sesyjny Ten plik cookie jest natywny dla aplikacji PHP. 
Plik cookie służy do przechowywania i 
identyfikacji unikalnego identyfikatora sesji 
użytkownika w celu zarządzania sesją 

Własne Niezbędne / 
funkcjonaln
e 



użytkownika w serwisie. Ten plik cookie to 
sesyjny plik cookie, który jest usuwany po 
zamknięciu wszystkich okien przeglądarki. 

_hjTLDTes
t 

sesyjny  
Jest używany podczas uruchamiania skryptu 
Hotjar, kiedy próbujemy określić najbardziej 
ogólną ścieżkę do pliku cookie, której 
powinniśmy użyć zamiast nazwy strony. Ma to 
na celu umożliwienie, by pliki cookie (w 
stosownych przypadkach) mogły być 
wykorzystywane także przez subdomeny. Aby 
to określić, próbujemy przechowywać plik 
cookie _hjTLDTest dla różnych alternatywnych 
podciągów adresu URL, dopóki się nie 
powiedzie. Po tym sprawdzeniu plik cookie jest 
usuwany. 
 

Hotjar.com Funkcjonaln
a 

_hjid 1 rok Ten plik cookie jest ustawiany przez Hotjar. 
Ten plik cookie jest ustawiany, gdy klient po 
raz pierwszy wyląduje na stronie ze skryptem 
Hotjar. Służy do utrwalania losowego 
identyfikatora użytkownika, unikalnego dla tej 
witryny w przeglądarce. Gwarantuje to, że 
zachowanie podczas kolejnych wizyt w tej 
samej witrynie będzie przypisywane temu 
samemu identyfikatorowi użytkownika. 

Hotjar.com Funkcjonaln
a/Analityka 

_ga_7TT2
2B0L0K 

2 lata Służy do rozróżniania użytkowników w sesji Google 
Analytics 

Funkcjonaln
e 

_hjInclud
edInPage
viewSamp
le 

2 minuty  
Służy do wykrywania, czy nawigacja i 
interakcje użytkownika są uwzględnione w 
analizie danych witryny. 
 

Hotjar.com Statystyka 

_hjAbsolu
teSessionI
nProgress 

30 minut do przechowywania unikalnych wizyt. Hotjar.com 
 
 

Statystyka 
 

 

 

III. Zarządzanie ustawieniami plików cookies 

W Serwisie zazwyczaj wyświetli się komunikat, zanim na Twoim urządzeniu zostaną zapisane pliki 

cookies. Czasem stosujemy również wyskakujące okienka bądź banery tak, abyś mógł zarządzać plikami 

cookies. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies za pomocą przeglądarki (co pozwoli Ci na 

wyłączenie akceptacji wszystkich lub niektórych plików cookies). Twoja przeglądarka może żądać 

potwierdzenia zmiany ustawień. Pamiętaj jednak, że włączenie blokady wszystkich plików cookies 

może skutkować brakiem dostępu do niektórych części naszej strony internetowej.  

W poniższych linkach znajdziesz informacje z najpopularniejszych przeglądarek internetowych, jak 

samodzielnie zarządzać plikami cookies podczas przeglądania strony internetowej: 

• Chrome 

• Microsoft Edge  

• Firefox 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/skonfiguruj-ustawienia-prywatno%C5%9Bci-aby-by%C5%82y-odpowiednie-dla-ciebie-8c923c9d-4ef2-849d-a399-4de716ecbbaf
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek


• Opera 

• Safari 

Pamiętaj również, że podmioty zewnętrzne mogą wykorzystywać pliki cookies w celu 

przeanalizowania, w jaki sposób korzystasz z ich stron internetowych, my zaś nie mamy na to żadnego 

wpływu.  

Możesz w każdej chwili zweryfikować status aktualnych ustawień prywatności dla przeglądarki 

internetowej, z której korzystasz, np. przy pomocy poniższych linków:  

http://www.aboutads.info/choices oraz http://www.youronlinechoices.eu/. 

 

 

Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez nas i naszych zaufanych partnerów 

Pamiętaj, że osoby trzecie (w tym Facebook, Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, 

Dublin 2, Irlandia, dalej Facebook, oraz Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 

4, Irlandia, dalej Google) mogą wykorzystywać pliki cookies i podobne technologie do gromadzenia lub 

odbierania informacji z Serwisu lub Aplikacji i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia 

usług pomiarów i targetowania reklam. Zarządzając ustawieniami plików cookies, możesz zdecydować, 

czy wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji do targetowania reklam. 

• Google Analytics 

Serwis korzysta z Google Analytics, które jest internetowym narzędziem do analizy statystyk 

serwisów WWW i analityki internetowej dającym wgląd w ruch danych Serwisu, dostarczanym 

przez Google. Wykorzystujemy to narzędzie w celu tworzenia statystyk dla potrzeb 

dostosowania zawartości naszych stron internetowych do preferencji Użytkowników i ich 

ciągłej optymalizacji.  

Możesz zapobiec instalacji plików cookie, stosując odpowiednie ustawienie swojej 

przeglądarki internetowej. Możesz też zapobiec gromadzeniu przez Google danych zbieranych 

za pomocą plików cookie oraz dotyczących korzystania z Serwisu, instalując w wyszukiwarce 

dodatek blokujący osadzanie skryptów Google Analytics dostępny tutaj. Więcej informacji na 

temat Google Analytics znajdziesz tutaj.  

Z uwagi na wykorzystywanie narzędzia Google Analytics, dane osobowe pozyskane w związku 

z korzystaniem ze strony mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. Przekazywanie danych osobowych odbywa się w takim przypadku w oparciu 

o standardowe klauzule umowne zawarte przez Administratora z dostawcą narzędzia. 

Zachęcamy Cię do zapoznania się z treścią umowy dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych, w tym treścią standardowych klauzul umownych będących jej elementem. 

Informacje o tym, jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i 

aplikacji swoich partnerów, dostępne są tutaj. 

• Google Ads 

Jest to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych, w tym 

pozwala na analizę gromadzonych danych. Google Ads pozwala na wyświetlanie naszych 

reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania 

danych przez Google w zakresie Google Ads dostępne są tutaj. 

• Narzędzia biznesowe Facebooka 

Serwis korzysta z narzędzia analitycznego dostępnego w ramach serwisu Facebook – Pixel 

Facebooka, który pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań 

podejmowanych przez użytkowników Serwisu, jak również umożliwia kierowanie do Ciebie 

spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook. Narzędzie to gromadzi informacje o Twoim 

korzystaniu z serwisu, które następnie przekazywane są na serwery Facebook. Pamiętaj, że 

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
http://support.apple.com/kb/PH5042
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aboutads.info%2Fchoices&h=AT1ZcPkjHTujciXPLECH-5HXnl7T7GbOEQjRazeAEf726dDtTp-z_WHm226e9cw9GnH8CXuvez-z1s6959B9xL77PJetIlQU77zc9elc8LdaT5ISn68OsRl8hP5IwdIqDqCHhQ
http://www.youronlinechoices.eu/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl


Facebook może je łączyć z innymi informacjami, które pozyskał w związku z korzystaniem przez 

Ciebie z serwisu Facebook, a następnie wykorzystywać dla swoich własnych celów (w tym 

marketingowych). 

W związku z korzystaniem z Pixela Facebooka, wraz z Facebook pełnimy funkcję 

współadministratorów w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO, w oparciu o uzgodnienia pomiędzy 

współadministratorami zawarte w celu określenia stosownego zakresu obowiązków w zakresie 

zapewnienia zgodności z obowiązkami wynikającymi z RODO. Zgodnie z tymi uzgodnieniami, 

odpowiadamy za przekazanie Ci poniższych informacji: 

o Korzystanie z narzędzi biznesowych stanowi realizację prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora i naszych zaufanych partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

polegającego na  prowadzeniu działań marketingowych (reklama behawioralna) oraz 

dokonywaniu pomiaru skuteczności reklam.  

o Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdziesz w Zasadach dotyczących 

danych Facebook (w tym informację, że Facebook jest współadministratorem, 

informacje wymagane przez art. 13 ust 1 lit. (a) i (b) RODO, informacje o sposobie 

przetwarzania danych przez Facebook, podstawie prawnej oraz sposobach 

egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, wobec Facebook) pod linkiem 

https://www.facebook.com/about/privacy.  

o Facebook odpowiada za zapewnienie egzekwowania praw osób, których dane 

dotyczą, zgodnie z art. 15-20 RODO w odniesieniu do danych osobowych 

przechowywanych przez Facebook po wspólnym przetwarzaniu. 

Facebook pełni także rolę naszego podmiotu przetwarzającego, przy czym może on 

przekazywać dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie 

danych osobowych odbywa się w takim przypadku w oparciu o standardowe klauzule 

umowne. 

Możesz zarządzać ustawieniami prywatności z poziomu swojego konta w serwisie Facebook. 

 

Zmiany Polityki  

Dokonujemy systematycznego przeglądu Polityki, w związku z czym zastrzegamy sobie prawo do 

wprowadzania w niej zmian. Jeżeli dostrzeżesz, że treść Polityki wymaga aktualizacji, prosimy o taką 

informację. 

 

 

Data ostatniej aktualizacji Polityki: 01.06.2021r. 

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum
https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

