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POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES 
PORTALU PSPDDD.PL 

Z DNIA 09.11.2022 ROKU 
 

§ 1. 
Wprowadzenie 

 
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności danych osobowych 

osób fizycznych korzystających z Portalu pspddd.pl oraz składających zamówienia na 
usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem niniejszego Portalu, a także politykę 
wykorzystania plików cookies. 

2. Brak akceptacji Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania 
z Portalu. 

3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu jest Polskie Stowarzyszenie 
Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji z siedzibą pod adresem: ul. 
Karowa 31, 00-324 Warszawa, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń Krajowym 
Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000106326, NIP: 5271045891, REGON: 
010702220. 

4. Postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki 
informacyjne Administratora wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO 

5. Administrator oświadcza, że dokłada szczególnej staranności w celu zabezpieczenia 
danych osobowych osób, których dane dotyczą, zapewniając, że dane te są: 
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, 
b) zbierane wyłączenie w konkretnych, prawnie uzasadnionych celach oraz nie są 

przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, 
c) adekwatne ograniczone do celów, w których są przetwarzane, 
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, 
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, 

przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są 
przetwarzane, 

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych 
osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem 
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za 
pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 

6. Administrator informuje, że na skuteczność stosowanych przez niego zabezpieczeń przed 
naruszeniem danych osobowych wpływa także działanie osoby, której te dane dotyczą.  

7. Administrator oświadcza, że adres mailowy: biuro@deratyzacja.com.pl stanowi 
podstawowy adres kontaktowy do zgłaszania wszelkich spraw związanych 
z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników. 
 

§ 2 
Słowniczek pojęć 

 
1. Ilekroć w treści niniejszego dokumentu pojawiać się będą określone poniżej pojęcia, należy 

przez nie rozumieć: 
1) Administrator – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele 

i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników. W ramach 
obowiązujących przepisów prawa Administrator jest upoważniony do wyznaczenia 
przedstawiciela celem jego reprezentacji. Administratorem w rozumieniu niniejszego 
dokumentu jest Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji 
i Deratyzacji z siedzibą pod adresem: ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa, 
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zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 
KRS: 0000106326, NIP: 5271045891, REGON: 010702220; 

2) Cookies (ciasteczka) - powszechnie stosowane, niewielkie pliki, które są wysyłane 
i zapisywane na Urządzeniu używanym podczas odwiedzania Portalu przez 
Użytkowania. Informacje te są przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która 
wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na Portal. 

3) Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 
osobie fizycznej, za pomocą identyfikatorów takich jak: imię i nazwisko, PESEL, NIP, 
dane o miejscu zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, adres IP 
Urządzenia, dane dotyczące dokumentów tożsamości, numer rachunku bankowego, 
dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy, itp.; 

4) Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące 
do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, 
nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych 
przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 

5) Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny lub inny podmiot, 
któremu ujawnia się dane osobowe; 

6) Operator - Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji 
i Deratyzacji z siedzibą pod adresem: ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa, 
zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 
KRS: 0000106326, NIP: 5271045891, REGON: 010702220. 

7) Osoby upoważnione - wszystkie osoby, które z racji wykonywanych zadań na rzecz 
Administratora, uzyskały od Administratora zgodę na dostęp do danych osobowych 
przetwarzanych przez Administratora i w oznaczonym przez Administratora zakresie. 
Osobą upoważnioną może być osoba zatrudniona przez Administratora na podstawie 
umowy o pracę, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia lub 
innej umowy cywilno-prawnej. 

8) Polityka Prywatności – niniejsza „Polityka Prywatności”; 
9) Portal – stanowiąca własność Operatora witryna internetowa: www.pspddd.pl; 
10) Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych 

lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub 
niezautomatyzowany, taki jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, 
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnienia lub innego 
rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub 
niszczenie; 

11) RODO - Rozporządzenie 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 95/44/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

12) Usunięcie – fizyczne lub elektroniczne, trwałe pozbawienie danych osobowych 
elementów umożliwiających zidentyfikowanie osoby, której informacje te dotyczą 
poprzez zniszczenie, wymazanie, skasowanie itp. 

13) Urządzenie – każde urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu 
(komputer, laptop, smartfon, tablet, itp.), za pośrednictwem, którego Użytkownik 
uzyskuje dostęp do Portalu; 

14) Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzysta z Portalu; 
 

§ 3. 
Cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników Portalu 

 
1. Korzystanie Portalu. 

a) podstawa przetwarzania:  

− art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (przetwarzanie danych osobowych za zgodą osoby, której 
dane osobowe dotyczą); 
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− art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających 
z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora 
danych lub przez stronę trzecią, zapobiegania kradzieży danych osobowych i ich 
wykorzystaniu do zaciągnięcia zobowiązania w imieniu Klienta bez jego zgody lub 
wiedzy), 

b) zakres przetwarzanych danych osobowych Użytkownika: 

− numer IP urządzenia i portu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Portalu; 

− dane przeglądarki interentowej i systemu operacyjnego Użytkownika, 
2. Udzielenie darowizny na rzecz Operatora. 

a) podstawa przetwarzania:  

− art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (przetwarzanie danych osobowych za zgodą osoby, której 
dane osobowe dotyczą); 

− art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na 
żądanie osoby, której te dane dotyczą przed zawarciem umowy); 

− art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wykonania ciążących na Administratorze obowiązków 
prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
w szczególności związanych z prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg rachunko-
wych, wystawianiem i przechowywaniem dokumentów księgowych, dokonywaniem 
rozliczeń podatkowych, itp.) 

− art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie 
uzasadnionych interesów Administratora, tj. utrzymywania kontaktu z darczyńcami, 
informowania o możliwości finansowego wsparcia Operatora i o działaniach w 
ramach jego działalności statutowej oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego 
towarów i usług Operatora lub podmiotów z nim współpracujących, 

b) zakres przetwarzanych danych osobowych Użytkownika: 

− numer IP urządzenia i portu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Portalu; 

− dane przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego Użytkownika, 

− imię i nazwisko; 

− adres zameldowania, adres miejsca zamieszkania lub adres miejsca stałego 
pobytu; 

− adres e-mail; 

− numer rachunku bankowego; 
3. Weryfikacja tożsamości Użytkownika; 

a) podstawa przetwarzania: 

− art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy 
pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem lub do podjęcia działań na żądanie osoby, 
której te dane dotyczą przed zawarciem umowy); 

− art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wykonania ciążących na Administratorze obowiązków 
prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
w szczególności związanych z prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg rachunko-
wych, wystawianiem i przechowywaniem faktur lub innych dokumentów księgo-
wych, dokonywaniem rozliczeń podatkowych, itp.) 

− art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających 
z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora 
danych lub przez stronę trzecią, zapobiegania kradzieży danych osobowych i ich 
wykorzystaniu do zaciągnięcia zobowiązania w imieniu Klienta bez jego zgody lub 
wiedzy), 

b) Zakres przetwarzanych danych osobowych Użytkownika lub Klienta: 

− numer IP urządzenia i portu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Portalu; 

− dane przeglądarki interentowej i systemu operacyjnego Użytkownika, 

− imię i nazwisko, 

− adres zameldowania, adres miejsca zamieszkania lub adres miejsca stałego 
pobytu 

− adres e-mail; 
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− numer telefonu; 

− numer NIP; 

− numer PESEL; 
4. Zamawianie usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem formularza 

kontaktowego lub zgłoszeniowego (zgłoszenie udziału szkoleniu, zamówienie 
kwartalnika Biultyn PSPDDD, zamówienie reklamy w Biuletynie PSPDDD): 
a) podstawa przetwarzania: 

− art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do 
zawarcia Umowy pomiędzy Klientem i Operatorem, podjęcia działań na żądanie 
osoby, której te dane dotyczą przed zawarciem umowy, jak również związanych 
z realizacją zawartej umowy); 

− art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wykonania ciążących na Administratorze obowiązków 
prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
w szczególności związanych z prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg rachunko-
wych, wystawianiem i przechowywaniem faktur lub innych dokumentów księgo-
wych, dokonywaniem rozliczeń podatkowych, itp.) 

− art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających 
z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora 
danych lub przez stronę trzecią), 

b) Zakres przetwarzanych danych osobowych Użytkownika lub Klienta: 

− numer IP urządzenia i portu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Portalu; 

− dane przeglądarki interentowej i systemu operacyjnego Użytkownika, 

− imię i nazwisko, 

− nazwa firmy; 

− adres zameldowania, adres miejsca zamieszkania lub adres miejsca stałego 
pobytu 

− adres e-mail; 

− numer telefonu; 

− numer NIP; 

− numer PESEL; 

− numer rachunku bankowego; 
5. Prowadzenie ksiąg rachunkowych Administratora; 

a) podstawa przetwarzania: 

− art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wykonania ciążących na Administratorze obowiązków 
prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
w szczególności związanych z prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg rachunko-
wych, wystawianiem i przechowywaniem faktur lub innych dokumentów księgo-
wych, dokonywaniem rozliczeń podatkowych, itp.) 

− art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających 
z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora 
danych lub przez stronę trzecią), 

b) Zakres przetwarzanych danych osobowych Użytkownika: 

− imię i nazwisko, 

− nazwa firmy; 

− adres zameldowania, adres miejsca zamieszkania lub adres miejsca stałego 
pobytu; 

− numer NIP; 

− numer rachunku bankowego; 
6. Zapewnienie prawidłowego funkcjonalnowania Portalu, bezpieczeństwa i ochrony 

danych osobowych Użytkowników. 
a) podstawa przetwarzania: 
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− art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z 
prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych 
lub przez stronę trzecią); 

b) zakres przetwarzanych danych osobowych: 

− dane przeglądarki i systemu operacyjnego Użytkownika, 

− adres IP urządzenia, z którego dokonywane jest połączenie; 

− dane i lokalizacja urządzenia; 

− adres URL uprzednio odwiedzonej strony internetowej, w przypadku gdy 
odwiedziny Portalu nastąpiły w ramach przekierowania z tej strony; 

7. Newsletter, zawierający treści handlowe, marketingowe lub reklamowe. 
a) podstawa przetwarzania: 

− art. 6 ust. 1 lit a) RODO (przetwarzanie danych osobowych za zgodą osoby, której 
dane osobowe dotyczą); 

b) Zakres przetwarzanych danych osobowych: 

− adres e-mail, 

− data urodzenia, 
8. Marketing usług własnych Operatora. 

a) podstawa przetwarzania: 

− art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora danych); 
b) Zakres przetwarzanych danych osobowych: 

− imię i nazwisko, 

− adres e-mail, 

− numer telefonu, 
9. Postępowanie reklamacyjne.  

a) podstawa przetwarzania: 

− art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do 
podjęcia działań na żądanie osoby, której te dane dotyczą przed zawarciem umowy, 
jak również związanych z realizacją zawartej umowy); 

b) zakres przetwarzanych danych osobowych: 

− numer IP urządzenia i portu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Portalu; 

− dane przeglądarki interentowej i systemu operacyjnego Użytkownika, 

− imię i nazwisko, 

− adres zameldowania, adres miejsca zamieszkania lub adres miejsca stałego 
pobytu 

− adres e-mail; 

− numer telefonu; 
 

§ 4. 
Udostępnianie danych osobowych 

 
1. Dane osobowe Użytkownika są udostępniane na zasadach określonych w niniejszej 

Polityce Prywatności. 
2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane: 

a) Osobom Upoważnionym przez Administratora - w zakresie niezbędnym do realizacji 
przez nich obowiązków związanych z obsługą i funkcjonowaniem Portalu; 

b) zewnętrznym biurom rachunkowym, firmom windykacyjnym, kancelariom prawnym, 
sądom powszechnym, instytucjom arbitrażowym, organom egzekucyjnym, organom 
ścigania – w szczególności w związku z prowadzeniem ksiąg rachunkowych 
Administratora, koniecznością dochodzenia roszczeń lub obrony swoich praw przez 
Administratora; na potrzeby audytów oraz innych czynności mających na celu 
zapewnienie zgodności funkcjonowania Portalu z przepisami prawa; 

c) upoważnionym organom administracji państwowej - w sytuacjach prawem 
przewidzianych Admoinistrator może zostać zobligowany do przekazywania danych 
osobowych Użytkownika; 
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d) innym podmiotom zewnętrznym – w celu zawarcia i wykonania umowy, w szczególności 
dostawcom usług IT, podmiotom prowadzącym szkolenia, itp. 

3. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych 
osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub 
umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, albo w oparciu o obowiązek prawny. 

4. Administrator monitoruje aktywność Użytkowników odwiedzających Portal, co może 
obejmować, np. dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, 
prowadzenie badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności usług; informacje, 
które Administrator gromadzi w związku z korzystaniem z Portalu mogą więc być 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie 
będzie to działanie, które wywoływałoby wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny 
sposób mogło istotnie na Użytkownika wpływać. 

5. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane do placówek w krajach spoza Unii 
Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (tzw. kraje trzecie), 
które współpracują z Administratorem, jako kontraktowe podmioty przetwarzające (np. 
dostawcy usług IT lub centra obliczeniowe). W ramach korzystania z Google Analytics może 
zostać przesłany skrócony adres IP Użytkownika do USA. Ponadto dane osobowe 
Użytkownika mogą być przesyłane do dostawców wtyczek do portali społecznościowych 
(Facebook, Youtube), więcej szczegółów można znaleźć w ich polityce prywatności. 

 
§ 5. 

Okresy przetwarzania danych osobowych 
 
1. Okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest uzależniony od celu, w jakim 

dane te są przetwarzane. 
2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane w celach związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa korzystania z Portalu - będą przechowywane przez okres niezbędny, aż 
przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu 
przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.  

3. Dane osobowe Użytkownika podane w celach związanych z korzystaniem z usług 
dostępnych za pośrednictwem Portalu - będą przechowywane aż do czasu 
przedawnienia roszczeń wszystkich stron Umów zawieranych za pośrednictwem Portalu. 
Terminy przedawnienia są określane na podstawie powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

4. Dane osobowe Użytkownika podane w celach marketingowych lub w celu uzyskania 
newslettera – będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych 
w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych 
realizowanych wobec Użytkownika będą przechowane w postaci archiwalnej przez 5 lat od 
momentu wycofania zgody, ze względu na konieczność potwierdzenia przez Administratora, 
że taka zgoda miała miejsce. 

5. Dane osobowe Użytkownika dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom 
podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych – przez 5 lat od 
momentu wskazanego w odpowiednich przepisach w postaci archiwalnej, zgodnie 
z postanowieniami ustaw: Ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości. 

6. Dane osobowe Użytkownika stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub 
organem administracji państwowej – do czasu przydatności tych danych w toczącym się 
postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności 
związanych z dochodzeniem roszczeń. 

7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane osobowe są 
przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, poprzez zakładkę 
newslettera lub przez kontakt pod adres e-mail: biuro@deratyzacja.com.pl, co jednak 
pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
§ 6. 
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Uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora 
 
1. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, na warunkach szczegółowo określonych 

w RODO, przysługuje prawo do: 
a) uzyskania od Administratora potwierdzenia w zakresie przetwarzania jej danych 

osobowych; 
b) uzyskania dostępu do swoich danych, przetwarzanych przez Administratora oraz 

wyjaśnień w zakresie celu przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach 
lub kategoriach odbiorców, planowanego czasu przechowywania danych, informacji 
o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle pozyskania danych, 
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji przez Administratora (oraz zasadach ich 
podejmowania), znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach przetwarzania dla 
osoby, której dane te dotyczą; 

c) uzyskania drogą elektroniczną kopii danych, które są przetwarzane za opłatą kosztów 
administracyjnych; 

d) sprostowania swych danych; 
e) przeniesienia danych do innego administratora; 
f) usunięcia danych osobowych, chyba że sprzeciwia się temu konieczność wywiązania 

się Administratora z obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania danych lub 
jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

g) ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w tym ich nieusuwania); 
h) wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu jej danych osobowych; 

2. Administrator udziela osobie, której dane dotyczą informacji podjętych w związku ze 
złożonym wnioskiem, żądaniem czy sprzeciwem. 

3. Odpowiedź powinna być udzielona w terminie miesiąca od złożenia wniosku, żądania czy 
sprzeciwu, a w przypadku, gdy uzasadnione jest to szczególnie skomplikowanym 
charakterem sprawy – termin ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiące. 

4. Przed udzieleniem odpowiedzi Administrator zobowiązany jest dokonać weryfikacji 
tożsamości osoby, która zwróciła się z zapytaniem lub żądaniem, aby zapobiec 
niebezpieczeństwu nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych. 

5. Z zastrzeżeniem prawa do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, wszystkie pozostałe 
prawa Użytkownicy mogą realizować poprzez zgłoszenie sprawy na adres mailowy 
biuro@deratyzacja.com.pl podany do kontaktu w sprawach dot. ochrony danych 
osobowych. 

6. Administrator może uzależnić wykonanie czynności od niebudzącego wątpliwości 
zidentyfikowania tożsamości osoby występującej z zapytaniem, wnioskiem, sprzeciwem 
lub żądaniem. 

7. Administator informuje o prawie do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych, do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: 
kancelaria@uodo.gov.pl. 

§ 7. 
Polityka plików cookies 

 
1. Portal wykorzystuje pliki cookies. 
2. Pliki cookies wykorzystywane w Portalu nie są szkodliwe ani dla Użytkownika ani dla jego 

Urządzenia, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.  
3. W Portalu używane są dwa rodzaje plików cookies: 

a) sesyjne, które pozostają zapisane na Urządzeniu do momentu wylogowania 
z Portalu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Sesja 
wykorzystywana jest przez system uwierzytelniania Użytkownika, system weryfikacji 
kodów obrazkowych (CAPTCHA) oraz wiele innych mechanizmów usprawniających 
działanie oraz zapewniających bezpieczeństwo Portalu; 
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b) stałe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony 
w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce 
internetowej. 

4. Każda przeglądarka internetowa oferuje Użytkownikowi możliwość przeglądania, 
usuwania oraz konfiguracji przyjmowania plików cookie. Prosimy o zapoznanie się 
z ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w przeglądarce internetowej. Przykładowo 
w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia 
-> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje 
-> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż 
ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Ścieżki 
dostępu mogą różnic się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki. 

5. Usunięcie aktualnych plików cookie może spowodować potrzebę ponownego wykonania 
pewnych czynności w Portalu, a zablokowanie przyjmowania niektórych plików cookies 
może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji Portalu. 

6. Ograniczenie stosowania plików cookies w danym Urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie 
utrudnia prawidłowe korzystanie z Portalu. 

7. Administator informuje, że Portal korzysta ze skryptów analizujących ruch sieciowy 
(Google Analytics) dostarczanych przez firmę Google Inc z siedzibą w USA, (Google 
Adwords) dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii, 
(Facebook) dostarczanych przez Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii. Skrypty te 
mogą zapisywać na jego urządzeniu końcowym dane (np.: pliki Cookie). Użytkownik może 
nie wyrazić zgody na to blokując ciastka i inne dane z witryn zewnętrznych podmiotów 
w swojej przeglądarce. 

8. W celu rezygnacji z wyświetlania personalizowanych reklam Google (AdWords i inne) 
w oparciu o korzystanie z Portalu, Użytkownik może dokonać odpowiednich zmian 
w ustawieniach reklam z pomocą narzędzia dostępnego na stronie 
https://adssettings.google.pl/authenticated i wyczyścić pliki cookies w przeglądarce 
internetowej. Rezygnacji z wyświetlania personalizowanych reklam Facebook w oparciu 
wykorzystanie Serwisu, Użytkownik może dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach 
reklam z pomocą instrukcji wskazanych na stronie 
https://www.facebook.com/help/1075880512458213/ i wyczyścić pliki cookies 
w przeglądarce internetowej. Zablokowania zbierania danych przez narzędzia analityczne 
Google (Analytics, Optimize i inne) oraz Facebook, Użytkownik może w ustawieniach 
swojej przeglądarki wyłączyć akceptację ciasteczek i danych witryn zewnętrznych 
podmiotów, wyczyścić pliki cookies w przeglądarce internetowej, skorzystać z dodatków 
blokujących narzędzia (np. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl) lub korzystać 
z Serwisu w przeglądarce w trybie bez zapisywania informacji w plikach cookies. 

9. Administator oświadcza, że prowadzi fanpage w serwisie społecznościowym Facebook, 
w związku z czym na Portalu lmogą być zintegrowane wtyczki oraz odnośniki do serwisu 
społecznościowego Facebook (Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, 
USA). Wtyczki do Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Like” 
lub „Lubię to”. Podczas odwiedzania naszych stron aktywne naciśnięcie przez 
Użytkownika przycisku wtyczki nawiązuje bezpośrednie połączenie pomiędzy 
przeglądarką Użytkownika a serwerem Facebooka. Potwierdzenie wtyczki do mediów 
społecznościowych następuje w wyniku aktywnej decyzji Użytkownika. Nie mamy wpływu 
na przekazywanie informacji do Facebooka. Jeśli Użytkownik nie chce, aby Facebook 
skojarzył jego wizytę na Portalu z jego kontem na Facebooku, należy wylogować się 
z Facebooka. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności 
Facebooka pod adresem pl-pl.facebook.com/policy.php 

10. Administator oświadcza, że prowadzi kanał w serwisie społecznościowym Youtube 
dostepny pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCrmFZOTGWqxiWb9lhIeJaIg 
W związku z tym na Portalu lmogą być zintegrowane wtyczki oraz odnośniki do portalu 
społecznościowego Youtube (Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, 
USA). Wtyczki do Youtube’a można rozpoznać po logotypie Youtube. Podczas 
odwiedzania Portalu aktywne naciśnięcie przez Użytkownika przycisku wtyczki nawiązuje 

https://www.youtube.com/channel/UCrmFZOTGWqxiWb9lhIeJaIg
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bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką Użytkownika a serwerem Youtube’a. 
Potwierdzenie wtyczki do mediów społecznościowych następuje w wyniku aktywnej decyzji 
Użytkownika. Nie mamy wpływu na przekazywanie informacji do serwisu Youtube. Więcej 
informacji na temat plików cookies wykorzystywanych przez serwis Youtube znajduje się 
w stosowanych przez ten podmiot polityce prywatności. 

11. Portal może zawierać odnośniki także do innych stron internetowych lub oprogramowania. 
Admistrator nie ponosi odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym 
oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików 
cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub 
oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją. 

12. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć na stronie internetowej: 
http://wszystkoociasteczkach.pl/ 

 
§ 8. 

Postanowienia końcowe 

1. Polityka prywatności i plików cookies wchodzi w życie w dacie opublikowania na stronie 
internetowej Portalu, tj. z dniem 09.11.2022 r. 

2. Zmiana Polityki prywatności i plików cookies następuje poprzez publikację jej nowej treści 
na stronie internetowej Portalu. 

3. Informację o zmianie Polityki prywatności i plików cookies publikujemy na stronie 
internetowej Portalu, nie później niż w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia 
obowiązywania jego nowego brzmienia. 


