
Polityka prywatności 

Celem niniejszej polityki prywatności (dalej Polityka) jest określenie zasad i warunków przetwarzania 
danych osobowych pochodzących od osób fizycznych (dalej Użytkownik lub Ty), będących 
użytkownikami naszej strony internetowej. Polityka zawiera również informacje dotyczące uprawnień 
osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania ich danych osobowych. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest PMICOMBERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Wiertniczej 39A, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000050276, NIP 9520013172, REGON 010982840 (dalej Administrator lub my). 
Informujemy, że powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. Możesz z nami, a przede wszystkim z 
naszym Inspektorem Ochrony Danych skontaktować się poprzez stronę internetową www.pmi.pl w 
zakładce „Kontakt” lub listownie na nasz adres.  

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). 

Udział w loterii 

Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach loterii, w tym cel, podstawy prawne ich 
przetwarzania oraz okres przechowywania danych osobowych, określone zostały w regulaminie loterii. 
Przed przystąpieniem do udziału w loterii prosimy Cię o zapoznanie się z postanowieniami regulaminu. 

Korzystanie z praw przysługujących na mocy 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 z obowiązkiem prawnym 
spoczywającym na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającym z przepisów RODO, 
w tym przeprowadzenia weryfikacji Twojej tożsamości, 

2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (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 skutkować  
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. 

Kontakt z Administratorem w innych sprawach 



Jeśli chcesz się z nami skontaktować, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane 
kontaktowe oraz dane wynikające z Twojej wiadomości. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie. 

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 
lit. f RODO), polegającego na zapewnieniu obsługi Twojej wiadomości i ewentualnie udzielenia 
odpowiedzi na wynikające z niej pytania. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest nam niezbędne, by zająć się Twoją 
wiadomością. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości obsługi 
przesłanej przez Ciebie wiadomości i tym samym jej usunięciem. 

Dane przechowywane są do przez czas niezbędny do obsługi przesłanej do nas wiadomości. 

Przysługujące Ci prawa wynikające z RODO 

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 wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub na otrzymywanie 
od nas informacji (np. informacji handlowych), 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. 

W sprawie realizacji przysługujących Ci praw prosimy o wypełnienie formularza na stronie internetowej 
w zakładce „Kontakt”. 

Chcę skorzystać z praw, jakie daje mi RODO 

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Odbiorcy danych osobowych 

Dane mogą być przekazywane odbiorcom, w szczególności: 

 podmioty świadczące usługi na naszą rzecz w zakresie koniecznym do realizacji opisanych 
wyżej celów, np. usługi księgowe, firmy świadczące usługi IT i wsparcia technicznego, 
doradztwo prawne i podatkowe, usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe, operatorzy 
pocztowi i telekomunikacyjni, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, usługi 
marketingowe, bezpieczeństwo i  ochrona, drukarnie, tłumacze, weryfikacja zgodności 



(audyty), przy czym podmioty te będą miały dostęp do danych tylko w celu wykonywania 
swoich obowiązków i w zakresie do tego niezbędnym, 

 inni administratorzy, gdy będzie to niezbędne do realizacji opisanych wyżej celów i w zakresie 
do tego niezbędnym, w tym spółki powiązane, 

 organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa, w tym 
urzędy skarbowe w związku z realizacją zadań dotyczących zobowiązań podatkowych. 

Dane osobowe mogą być przez nas przekazywane do powiązanych z nami podmiotów mających 
siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. do Wielkiej Brytanii będącej siedzibą 
ASL Group, gdzie transfer jest niezbędny do realizacji wskazanych w Polityce celów przetwarzania 
danych osobowych. Przekazanie danych osobowych poza EOG następuje z zapewnieniem 
odpowiedniego poziomu ochrony danych, wymaganego przez przepisy RODO, przede wszystkim 
poprzez nawiązywanie współpracy z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w 
odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca 
odpowiedni stopień ochrony. 

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 

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, stanowiące pliki tekstowe, które przechowywane są w 
Twoim urządzeniu końcowym (np. telefon, tablet, komputer) i przeznaczone są do korzystania z naszej 
strony. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu 
zainstalowanym w Twoim urządzeniu.  

Pliki cookies nie umożliwiają nam dostępu do Twojego urządzenia, przy pomocy którego korzystasz ze 
strony, lub informacji o Tobie, za wyjątkiem informacji o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony 
internetowej oraz danych, którymi zdecydujesz się z nami podzielić (włączając w to dane osobowe, 
które udostępniasz nam automatycznie ze względu na ustawienia Twojej przeglądarki). 

Stosujemy wyłącznie pliki cookies własne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony 
internetowej. Takie pliki cookies są przez nas używane w oparciu o prawnie uzasadniony interes 
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie strony. 
Zgodnie z przepisami użycie tych plików cookie nie wymaga wyrażenia zgody odwiedzającego stronę. 

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje na temat stosowanych plików cookies: 

Cookies Okres żywotności Opis 

 cookieNotice  30 dni Rejestracja stanu akceptacji powiadomienia o cookies. 

 PHPSESSID Do momentu 
zamknięcia 
przeglądarki 

Przechowywanie identyfikatora połączenia z użytkownikiem i 
obsługa CSRF oraz obsługa formularza laureata. 



_GRECAPTCHA 6 miesięcy Obsługa mechanizmu zapobiegania automatycznemu 
wysyłaniu zgłoszeń reCAPTCHA. 

 

Zarządzanie ustawieniami plików cookies 

Na naszej stronie internetowej zazwyczaj wyświetli się komunikat, zanim na Twoim urządzeniu zostaną 
zapisane pliki 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 

 Opera 

 Safari 

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, http://www.youronlinechoices.eu/. 

 

Bezpieczeństwo 

Zabezpieczamy Twoje dane osobowe przed bezprawnym ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, 
uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami 
RODO. 

W celu zabezpieczenia danych stosujemy środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO, 
w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz art. 32 RODO, zapewniające poufność, integralność 
i dostępność usług przetwarzania przekazanych danych osobowych. 

Podmioty powiązane z nami, nasi zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do 
przetwarzania danych zgodnie z przyjętymi przez nas wymogami bezpieczeństwa i ochrony 
prywatności. 

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: 01.04.2022 r. 

 


