
POLITYKA COOKIES  

EKOMET MIROSŁAW JAGOCHA 

 

§ 1 Postanowienia Ogólne 

1. Niniejsza Polityka Cookies Ekomet Mirosław Jagocha (Dalej: „Polityka Cookies”) 

znajduję się na Stronie Internetowej pod adresem www.ekomet.eu. 

2. Niniejsza Polityka Cookies obowiązuje począwszy od dnia 1 stycznia 2019 roku, aż do 

odwołania.  

3. Przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował postanowienia niniejszej Polityki Cookies 

jeżeli rozpoczął korzystanie z usług świadczonych w ramach Strony Internetowej, przy 

czym nie jest wymagane potwierdzanie tego faktu w formie pisemnej. Postanowienia  

§ 1 ust. 3 Polityki Prywatności Ekomet Mirosław Jagocha stosuje się odpowiednio.  

4. Przyjmuje się że na użytek niniejszej Polityki Cookies:  

 

a) Dane Osobowe oznaczają̨ wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub 

możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane 

dotyczą̨"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można 

bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować́, w szczególności na podstawie 

identyfikatora takiego jak imię̨ i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane  

o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź́ kilka szczególnych 

czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, 

ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość́ osoby fizycznej;  

b) RODO oznacza 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 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119/1),  

c)  Przetwarzanie Danych Osobowych oznacza 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) System Informatyczny oznacza zespół współpracujących ze sobą̨ urządzeń́, 

programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych 

zastosowanych w celu Przetwarzania Danych Osobowych,  

e) Administrator Danych Osobowych oznacza organ, instytucja, jednostka 

organizacyjna, podmiot lub osoba, decydująca o celach i środkach 

Przetwarzania Danych Osobowych, spełniająca warunki dla uznania za 

„Administratora” zgodnie z przepisami RODO, przy czym Administratorem 

jest Ekomet Mirosław Jagocha prowadzący daną Stronę̨ Internetową,  



f) Podmiot przetwarzający oznacza osobę̨ fizyczną lub prawną, organ 

publiczny, jednostkę̨ lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe  

w imieniu Administratora Danych Osobowych,  

g) Telekomunikacyjne urządzenie końcowe oznacza urządzenie 

telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio 

do zakończeń sieci,  

h) 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 są̨ jednak uznawane za odbiorców; 

przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być́ zgodne  

z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów 

przetwarzania,  

i) Zbiór danych oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych 

według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest 

scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub 

geograficznie,  

j) Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych 

osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania,  

k) 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;  

l) Naruszenie ochrony danych osobowych oznacza 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;  

m) Organ nadzorczy oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez 

państwo członkowskie zgodnie z art. 51 RODO,  

n) 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, 

wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się; 

o) Państwo trzecie oznacza Państwo poza obszarem Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, w tym także poza Unią Europejską, 

p) Transfer danych oznacza przekazanie danych osobowych do Państwa 

Trzeciego lub Organizacji Międzynarodowej, 

q) Organ nadzorczy, którego sprawa dotyczy oznacza organ nadzorczy, 

którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ponieważ̇:  

 administrator lub podmiot przetwarzający posiadają̨ jednostkę 

organizacyjną na terytorium państwa członkowskiego tego organu 

nadzorczego;  

 przetwarzanie znacznie wpływa lub może znacznie wpłynąć́ na osoby, 

których dane dotyczą, mające miejsce zamieszkania w państwie 

członkowskim tego organu nadzorczego; lub  

 wniesiono do niego skargę̨.  



§ 2 Postanowienia Szczegółowe dot. Cookies. 

1. Na Stronie Internetowej prowadzonej przez Ekomet Mirosław Jagocha stosowane są̨ pliki 

cookies 

a) stałe o typie:  

 Działanie, Optymalizacja, Wydajność, Efektywność, 

 Preferencje, Funkcjonalność, Obsługa, 

 Reklama, Marketing, 

 Autoryzacja, Uwierzytelnienie, 

 Bezpieczeństwo, Poufność, 

 Analiza, Statystyka, 

 b) sesyjne o typie:  

 Utrwalanie informacji. 

 

2. Ww. typy stałych plików cookies stosowane są w celu: prawidłowego działania Strony 

Internetowej, optymalizacji jej działania, tworzenia analiz i statystyk w celu  poprawy 

działania Strony Internetowej i zawartości merytorycznej, w tym w szczególności rozwoju 

Strony Internetowej, a także poprawy komfortu pracy Użytkownika, w tym zapewnienia 

mu możliwości korzystania tylko z ulubionych treści i w określony przystępny dla niego 

sposób, w tym braku konieczności ciągłego logowania do Strony Internetowej.  

3. Ww. typ sesyjnych plików cookies służą̨ zapobieganiu sytuacji wyświetlania 

Użytkownikowi tych samych powiadomień́ w ramach sesji tj. korzystania z Strony 

Internetowej.  

4. Ekomet Mirosław Jagocha może korzystać także z cookies zewnętrznych tj. m.in. Google 

Analitycs tj. w celach statystycznych i analitycznych, Google Adwords tj. w celach 

reklamy usług Ekomet Mirosław Jagocha na innych stronach internetowych. W związku  

ze stosowanym rozwiązaniem mogą̨ być́ przetwarzane numer IP Użytkownika oraz dane 

urządzenia końcowego.  

5. Ekomet Mirosław Jagocha oświadcza, że podczas korzystania z cookies dochodzi do 

przetwarzania danych osobowych Użytkownika.  

6. Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z cookies, przy czym Ekomet Mirosław 

Jagocha zastrzega, iż pomimo dołożenia najwyższej staranności w pewnych wypadkach 

brak korzystania z cookies może prowadzić do zmniejszonej funkcjonalności Strony 

Internetowej. Szczegółowe zasady zarządzania przez użytkownika cookies określone 

zostały w § 5 niniejszej Ogólnej Polityki Cookies.  

 

§ 3 Postanowienia Szczegółowe dot. innych technologii 

Ekomet Mirosław Jagocha w chwili obecnej nie stosuje na Stronie Internetowej innych 

technologii.  

 

 



§ 4 Prawa Użytkownika 

1. Użytkownik ma prawo zarządzać ustawieniami dotyczącymi plików cookies i innych 

technologii. Zmiana ustawień następuje z poziomu przeglądarki internetowej. Użytkownik 

może wyłączyć również̇ obsługę javascript.  

2. Ekomet Mirosław Jagocha pragnie podkreślić, iż domyślne ustawienia przeglądarek 

internetowych pozwalają na użyciu w urządzeniu końcowym użytkownika cookies  

i innych podobnych technologii.  

3. Użytkownik w każdym czasie może zmienić te ustawienia, a także wykasować zapisane 

już pliki cookies lub innych podobnych technologii. Wykasowanie plików cookies może 

dotyczyć pojedynczych cookies jak i wszystkich cookies, ewentualnie niektórych kategorii 

cookies (stałe, sesyjne, zewnętrzne).  

4. Zasady zmiany ustawień plików cookies i plików podobnych, a także ich usuwania 

określają instrukcje do oprogramowania tj. przeglądarki internetowej stosowanej przez 

Użytkownika.  

 

§ 5 Postanowienia Końcowe 

1. Użytkownik ma prawo uzyskać́ pomoc od Ekomet Mirosław Jagocha w zakresie 

stosowania cookies i innych podobnych technologii. Pomoc obejmuje udzielenie 

informacji ogólnych, jak i w sprawie konfiguracji przeglądarki.  

2. W celu skorzystania z pomocy Użytkownik może skorzystać́ ze skrzynki mail: 

ekomet@ekomet.com.pl.  

3. Ekomet Mirosław Jagocha zastrzega sobie prawo przyjęcia specjalnych zasad dotyczących 

cookies lub innych technologii dla konkretnej Strony Internetowej lub Usługi. W takim 

wypadku zostanie umieszczona dodatkowa informacja na takiej Stronie Internetowej oraz  

w „Polityce Cookies”. 

 

 


