
Polityka prywatności 

 

Bardzo się cieszymy Państwa zainteresowaniem naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie 

wysoki priorytet dla PDTec Sp.zo.o. Korzystanie ze stron internetowych PDTec Sp.zo.o.  jest 

zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. 

Jeśli podmiot danych — osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług 

naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, konieczne może być przetwarzanie 

jej danych osobowych. W razie potrzeby niezbędne jest uzyskanie zgody podmiotu danych. 

Przetwarzanie danych osobowych zawsze odbywa się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem 

o ochronie danych i krajowymi przepisami regulującymi tę kwestię prawną. W niniejszym 

oświadczeniu o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować użytkowników swojej 

witryny o zakresie i przeznaczeniu gromadzonych przez nas danych osobowych. Ponadto 

niniejsze oświadczenie o ochronie danych informuje podmioty danych o przysługującym im 

prawach.  

Jako operator strony internetowej firma PDTec Sp.zo.o. wdrożyła szeroko zakrojone środki 

techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia niezawodnej ochrony danych przetwarzanych 

w ramach niniejszej strony internetowej. Niemniej jednak transmisja danych pomiędzy 

urządzeniem końcowym odwiedzającego a naszym serwerem może mieć słabe punkty, 

szczególnie jeśli komunikuje się ono z naszym serwerem za pomocą infrastruktury 

zewnętrznej. W przypadku wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, informacje te można 

przekazywać również w inny sposób, np. telefonicznie. 

 

1. Definicje 

Oświadczenie PDTec Sp.zo.o.  o ochronie danych osobowych opiera się na terminologii 

stosowanej w europejskich wytycznych i rozporządzeniach w momencie wydawania 

podstawowego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasza polityka prywatności 

powinna być czytelna i zrozumiała zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i 

partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z góry wyjaśnić użyte terminy. 

W niniejszej polityce prywatności używamy między innymi następujących terminów: 

 

a) Dane osobowe 

„dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 

osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna 

to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na 

podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, 

identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, 

fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby 

fizycznej. 

 

b) Podmiot danych  

„podmiot danych” oznacza każdą możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane 

osobowe są przetwarzane przez administratora. 
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c) Przetwarzanie 

„przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych 

osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub 

niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 

przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, 

wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju 

udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

 

d) Ograniczenie przetwarzania  

„ograniczenie przetwarzania” oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w 

celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. 

 

e) Profilowanie  

„profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych 

osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych 

czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów 

dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych 

preferencji, zainteresowań. 

 

f) Pseudonimizacja  

„pseudonimizacja” oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich 

było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, 

pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte 

środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej 

lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. 

 

g) Administrator danych 

„administrator danych” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub 

inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby 

przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w 

prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie 

państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone 

konkretne kryteria jego wyznaczania. 

 

h)  Podmiot przetwarzający  

„podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub 

inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. 

 

i) Odbiorca 

„odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, 

któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy 

publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania 

zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za 
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odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z 

przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania. 

 

j) Strona trzecia 

„strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot 

inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – 

z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane 

osobowe. 

 

k) Zgoda 

„zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i 

jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub 

wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych 

osobowych. 

 

2. Nazwa i adres administratora danych 

Administrator danych w rozumieniu RODO to: 

 

PDTec Sp. z o.o. 

ul. Architektów 67 

81-528 Gdynia 

Polska  

E-mail: info@pdtec.pl 

 

3. Gromadzenie danych  

Na stronie internetowej firmy PDTec Sp.zo.o.. gromadzony jest szereg danych i informacji, 

które są archiwizowane w plikach dziennika serwera przy każdym wejściu na stronę 

internetową. Są to m.in.: 

1) typy i wersje przeglądarek 

2) system operacyjny komputera 

3) witryna internetowa, z której użytkownik został przekierowany 

4) strony odwiedzone na naszym serwerze sieciowym 

5) data i godzina wizyty użytkownika na stronie 

6) adres IP użytkownika 

7) informacje na temat dostawcy usług internetowych 

oraz  

8) inne podobne dane i informacje, które służą zapobieganiu zagrożeniom w przypadku 

ataków na nasze systemy informatyczne. 

Korzystając z anonimowo zebranych informacji, firma PDTec Sp.zo.o. nie próbuje uzyskać 

dodatkowych informacji na temat podmiotu danych. Dane te są jednak niezbędne do 

prawidłowego dostarczenia i optymalnego wyświetlenia zawartości naszej strony 

internetowej oraz do przekazania władzom niezbędnych informacji w przypadku ataku 

hakerów. Z tego względu informacje te są przetwarzane przez firmę PDTec Sp.zo.o. zarówno 
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w celach statystycznych, jak i technicznych dla zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa 

przetwarzania danych użytkownika. 

 

4. Kontakt za pośrednictwem strony internetowej 

Zgodnie z przepisami nasza witryna internetowa zawiera informacje potrzebne do 

bezproblemowego nawiązania kontaktu z firmą PDTec Sp.zo.o. W przypadku nawiązania 

kontaktu z naszą firmą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, 

dane przesłane przez użytkownika są automatycznie zapisywane i wykorzystywane wyłącznie 

do udzielenia mu odpowiedzi. Takie dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podane 

dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, są przechowywane w celu przetwarzania lub 

skontaktowania się z daną osobą. Te dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. 

Mają Państwo możliwość odwołania swojej zgody lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

w dowolnym momencie przetwarzania. 

Wystarczy wysłać nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną na adres: info@pdtec.pl 

 

 

5. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych  

Dane osobowe podmiotu danych są gromadzone i przetwarzane przez firmę PDTec Sp.zo.o. 

wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu ich gromadzenia lub przewidziany 

przepisami prawa. 

Jeśli cel lub podstawa prawna przetwarzania danych traci rację bytu, dane osobowe 

użytkownika są blokowane lub usuwane w myśl procedur stosowanych przez naszą firmę 

i przepisów prawa. 

 

6. SSL lub Szyfrowanie TLS Ze względów bezpieczeństwa nasza strona korzysta z szyfrowania 

SSL.  

Chroni to przesyłane dane i uniemożliwia ich odczytanie przez nieupoważnione osoby trzecie. 

Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z 

"'http://'' na "'https://'' oraz po symbolu blokady, który jest widoczny w linii przeglądarki. 

 

7. Prawa podmiotu danych 

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z unijną dyrektywą RODO daje osobom będącym 

podmiotami danych szeroki zakres praw. Poniżej podano orientacyjną listę tych praw. 

 

a) Prawo do informacji Artykuł 15 

Każdy podmiot danych ma prawo w dowolnym momencie uzyskać od administratora danych 

informacje na temat przechowywanych przez niego danych osobowych oraz ich kopię. 

 

b) Prawo dostępu  

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, 

czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do 

uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:  

cele przetwarzania; 

kategorie odnośnych danych osobowych; 
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informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub 

zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach 

międzynarodowych; 

w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to 

możliwe, kryteria ustalania tego okresu; 

informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia 

sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; 

informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne 

informacje o ich źródle; 

informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym 

mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o 

zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego 

przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.  

Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. 

 

c) Prawo do sprostowania danych- Artykuł 16  

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego 

sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem 

celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego 

oświadczenia. 

 

d) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - Artykuł 17  

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia 

dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki 

usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie 

są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba, 

której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; osoba, której 

dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują 

nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, 

wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane 

niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z 

obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, 

któremu podlega administrator; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem 

usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. 

Jeśli jeden z powyższych powodów ma zastosowanie, a zainteresowana osoba chce, aby dane 

osobowe przechowywane przez PDTec Sp.zo.o zostały usunięte, może w każdej chwili 

skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ich przetwarzanie. Osoba odpowiedzialna za 

ochronę danych osobowych w PDTec Sp.zo.o zadba o to, aby wniosek o usunięcie danych 

został niezwłocznie zrealizowany. 
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Jeśli dane osobowe zostały podane do wiadomości publicznej przez PDTec Sp.zo.o, firma 

zgodnie z art 17. podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować 

administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by 

administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich 

replikacje. 

 

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania- Artykuł 18  

Każdy podmiot danych, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo żądać 

od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:  

osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres 

pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest 

niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych 

osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do 

czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są 

nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można 

przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, 

lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa 

członkowskiego. 

 

f) Prawo do przenoszenia danych- Artykuł 20  

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, 

które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu 

administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane 

osobowe, jeżeli: przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) 

lub art. 9ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz przetwarzanie 

odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

Wykonując prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, 

by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu 

administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 

W celu dochodzenia prawa do przekazania danych, osoba zainteresowana może w każdej 

chwili skontaktować się z pracownikiem PDTec Sp.z.o.o. 

 

g) Prawo do sprzeciwu- Artykuł 21 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn 

związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych 

osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych 

przepisów.  
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Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje 

się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od 

wszelkich innych informacji. 

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla 

dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za 

pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne. 

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do 

celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść 

sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących 

jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym. 

 

h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym 

profilowanie- Artykuł 22  

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej 

osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. 

Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:  

jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a 

administratorem; 

jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega 

administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie 

uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub 

opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą. 

W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit. a) i c), administrator wdraża właściwe środki 

ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co 

najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia 

własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji. 

Decyzje, o których mowa w ust. 2, nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych 

osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub 

g) i istnieją właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, 

której dane dotyczą. 

 

i) Prawo do cofnięcia zgody na ochronę danych osobowych 

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, na mocy dyrektywy 

europejskiej i rozporządzenia dającego prawo, do odwołania swojej zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w dowolnym momencie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać 

z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z administratorem 

danych. 

 

j) Prawo do odwołania  

Zainteresowana osoba ma prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru. Zależy to 

od stanu miejsca zamieszkania, pracy lub domniemanego naruszenia. 
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8. Google AdWords i pliki „cookies 

Używamy na naszej stronie internetowej Google AdWords i Conversion-Tracking. Google 

AdWords jest internetowy program reklamowy Google Ireland Limited, Gordon House, 

Barrow Street, Dublin 4, Ireland.  

Kliknięcie na reklamę zamieszczoną przez Google powoduje ustawienie pliku cookie do 

śledzenia konwersji. Pliki „cookies” to krótkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, 

które są przechowywane w przeglądarce lub w pamięci urządzenia Użytkownika strony 

internetowej, na której są stosowane. W przypadku ponownej wizyty Użytkownika na stronie 

internetowej pliki „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika i 

dostosowanie strony internetowej do jego preferencji. 

Pliki te zazwyczaj wygasają po 30 dniach i dlatego nie są już używane do osobistej identyfikacji 

użytkowników. Jeśli jednak plik cookie nie wygasł, a użytkownik odwiedza pewne strony 

naszej witryny, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i tym 

samym został przekierowany na witrynę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik 

cookie. 

W związku z tym nie ma możliwości, aby pliki cookie były śledzone przez strony internetowe 

klientów AdWords. Informacje zbierane za pomocą plików cookie konwersji są 

wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords. 

Dzięki temu klienci znają łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na Twoje ogłoszenie i 

zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych 

informacji, na podstawie których można by zidentyfikować użytkowników. 

Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz sprzeciwić się takiemu użyciu, wprowadzając 

odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Nie będzie to obejmowało Ciebie w 

statystykach śledzenia konwersji. 

Ponadto, możesz zostać poinformowany o ustawieniach plików cookie poprzez wprowadzenie 

odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki i samodzielnie zdecydować, czy chcesz je 

zaakceptować, czy też zasadniczo je wykluczyć, a także zorganizować automatyczne usuwanie 

plików cookie po zamknięciu okna przeglądarki. 

Wyłączenie obsługi plików cookie może spowodować, że nie będą Państwo mogli korzystać ze 

wszystkich funkcji naszej strony internetowej. 

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google: 

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl  

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US  

https://support.google.com/google-ads/answer/93148?hl=pl&ref_topic=3119146  

 

9. Polityka prywatności w zakresie użytkowania serwisu Facebook 

Nasza strona internetowa zawiera wtyczki firmy Facebook, 1601 South California Avenue, Palo 

Alto, CA 94304, USA. Facebook jest portalem społecznościowym. Każdą wtyczkę można 

rozpoznać po logo firmy Facebook lub przycisku „Lubię to”. Pełne zestawienie wszystkich 

wtyczek serwisu Facebook można znaleźć pod adresem: 

developers.facebook.com/docs/plugins 

Bezpośrednio po wejściu na naszą stronę internetową wtyczka firmy Facebook nawiązuje 

bezpośrednie połączenie przeglądarki internetowej z serwerami firmy Facebook. W ten 

sposób Facebook zostaje poinformowany o wizycie użytkownika o danym adresie IP na naszej 
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stronie internetowej. W przypadku zalogowania się na portalu Facebook można użyć 

przycisku „Lubię to”, aby w swoim profilu na Facebooku uzyskać dostęp do odpowiednich 

treści opublikowanych na naszej stronie internetowej. Wówczas firma Facebook będzie mogła 

przypisać wizytę użytkownika na naszej stronie do jego konta w serwisie Facebook. Jako 

administrator naszej witryny, nie jesteśmy informowani przez serwis Facebook o treści 

przesyłanych danych ani sposobie ich wykorzystania. Dodatkowe informacje można znaleźć 

pod adresem: 

pl-pl.facebook.com/policies 

Jeśli użytkownik zarejestrowany na portalu Facebook nie chce, aby firma Facebook 

otrzymywała dane o nim za pośrednictwem naszej strony internetowej ani łączyła informacji 

o jego członkostwie, musi wylogować się z portalu Facebook przed wejściem na naszą stronę 

internetową. 

 

10. Polityka prywatności w zakresie użytkowania serwisu LinkedIn 

Na naszej stronie internetowej znajdują się wtyczki do portalu społecznościowego firmy firmy 

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej 

„LinkedIn”). Wtyczki LinkedIn można rozpoznać po odpowiednim logo lub przycisku „Poleć”. 

Należy pamiętać, że podczas odwiedzania naszej strony internetowej wtyczka ta nawiązuje 

połączenie pomiędzy przeglądarką internetową a serwerem LinkedIn. Tym samym firma 

LinkedIn jest informowana, że nasza strona została odwiedzona przez użytkownika o danym 

adresie IP. Po kliknięciu przycisku „Poleć” firmy LinkedIn i zalogowaniu się na swoim koncie 

w portalu LinkedIn istnieje możliwość linkowania treści z naszych stron internetowych na 

swojej stronie w profilu LinkedIn. W ten sposób firma LinkedIn może przypisać wizytę na 

naszej stronie do konkretnego użytkownika lub jego konta. Pragniemy zapewnić, że nie 

posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez 

firmę LinkedIn. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat gromadzenia danych, opcji prawnych i możliwości 

ustawień, należy skontaktować się z firmą LinkedIn. Są one dostępne pod adresem 

www.linkedin.com/static 

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out 

 

11. Ochrona danych podczas ubiegania się o pracę i w procesie rekrutacji 

Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy w celu 

przeprowadzenia rekrutacji. Przetwarzanie danych może również odbywać się drogą 

elektroniczną. Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy kandydat do pracy przekazuje 

administratorowi danych odpowiednie dokumenty rekrutacyjne drogą elektroniczną, np. e-

mailem lub za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego. 

Jeśli firma PDTec Sp.zo.o. zawrze z kandydatem umowę o pracę, przekazane jej dane 

umożliwiające nawiązanie stosunku pracy będą przechowywane. Jeśli firma PDTec Sp.zo.o. nie 

zawrze z kandydatem umowy o pracę, jego dokumenty zostaną automatycznie zniszczone nie 

później niż sześć miesięcy po ogłoszeniu decyzji o odrzuceniu wniosku, pod warunkiem, że nie 

będzie to sprzeczne z innymi uzasadnionymi interesami firmy PDTec Sp.zo.o. ani zgodą 

kandydata na dalsze ich przetwarzanie. 

http://pl-pl.facebook.com/policies
http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&amp;trk=hb_ft_priv
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out


Inne uzasadnione interesy w tym znaczeniu obejmują na przykład obowiązek przedstawienia 

dowodów w postępowaniu na mocy ogólnej ustawy o równym traktowaniu. 

 

12. Zgodność przetwarzania z prawem 

Artykuł 6 ust. 1 zdanie 1 a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) stanowi 

podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, na które uzyskaliśmy zgodę osoby, 

której dane dotyczą. 

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której 

sygnatariuszem jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 

1 lit. b) (GDPR). Niniejsze rozporządzenie obejmuje również przetwarzanie danych niezbędne 

do wdrożenia środków poprzedzających zawarcie umowy. 

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 

zdanie 1 lit. c) (GDPR). 

Artykuł 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) (GDPR) stanowi podstawę prawną przetwarzania, jeżeli 

przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony 

trzeciej oraz jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności podmiotu danych nie mają 

pierwszeństwa przed wyżej wymienionymi interesami. Uzasadnionym interesem naszej firmy 

jest prowadzenie działalności gospodarczej oraz analiza, optymalizacja i utrzymanie 

bezpieczeństwa naszej oferty online. 

 

13. Okres przechowywania danych osobowych 

Okres przechowywania danych osobowych jest ograniczony przepisami ustawowymi. Po jego 

upływie odpowiednie dane są usuwane, pod warunkiem, że nie są już potrzebne do realizacji 

umowy ani negocjowania jej warunków. 

 

14. Przepisy prawne lub postanowienia umowne dotyczące udostępniania danych osobowych 

i ewentualnych konsekwencji nieprzekazania tych danych. 

Zwracamy uwagę, że w niektórych przypadkach (np. przepisy podatkowe) podanie danych 

osobowych jest wymagane prawem lub może wynikać z przepisów umownych (np. informacje 

o partnerze umowy). 

Dla zawarcia umowy konieczne może być na przykład udostępnienie danych osobowych danej 

osoby lub partnera umowy, abyśmy mogli przetworzyć jej zapytanie (np. zamówienie). Istnieje 

obowiązek podawania danych osobowych, w szczególności przy zawieraniu umów. Jeżeli w 

tym przypadku nie zostaną podane żadne dane osobowe, nie można zawrzeć umowy z 

zainteresowaną osobą. Przed przekazaniem danych osobowych osoba, której dane dotyczą, 

może skontaktować się z naszym administratorem danych. Administrator poinformuje 

następnie osobę, której dotyczą dane czy przekazanie danych osobowych jest wymagane 

przez prawo lub umowę oraz czy jest to konieczne do zawarcia umowy oraz czy interesy 

podmiotu danych stanowią podstawę obowiązku, przekazania danych osobowych lub jakie 

konsekwencje dla niego będzie miało nieprzekazanie żądanych danych. 

 

15. Ustawowe istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego (w tym profilowania)  

https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/Inne
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/zasadnione
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/interesy
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/w
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/tym
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/znaczeni
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/obejmują
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/na
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/przykład
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/obowiązek
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/przedstawienia
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/dowodów
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/w
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/postępowani
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/na
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/mocy
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/ogólnej
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/stawy
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/o
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/równym
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-niemiecki/traktowani


Jako odpowiedzialna firma nie poddajemy naszych relacji biznesowych zautomatyzowanemu 

procesowi decyzyjnemu lub profilowaniu. 

 

 

 


