POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
Dokument, który czytasz stanowi Politykę Prywatności Portalu e-Usług Serwisu SIDAS PZP dalej
nazywanego Serwisem.
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych Usług czuł się komfortowo.
Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas
Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis.
Serwis jest obsługiwany przez MADKOM SA z siedzibą pod adresem Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451
Gdynia dalej zwany Administratorem.
Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności Danych osobowych, w tym przechowywania
i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika Serwisu za pomocą plików Cookies, służących
realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.
Każdy Użytkownik Serwisu powinien uważnie przeczytać niniejsze warunki przed korzystaniem z
Serwisu. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza akceptację niniejszych warunków bez względu
na to, czy zdecyduje się na zarejestrowanie w Serwisie.
W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej Polityki Prywatności i
plików Cookies, prosimy o skontaktowanie się z nami pod następującym adresem iod@madkom.pl.

DEFINICJE
Administrator – oznacza MADKOM SA z siedzibą pod adresem Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,
który świadczy usługi drogą elektroniczną, przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach
Użytkownika, przetwarza dane osobowe dotyczące Użytkownika pozyskane za pośrednictwem
Serwisu.
Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i
przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron
internetowych Serwisu.
Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi Serwis SIDAS
PZP, działający pod adresem: sidaspzp.pl
Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje
dostęp do Serwisu.
Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być
świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług
drogą elektroniczną.

PLIKI COOKIES
Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies w swojej przeglądarce
internetowej, np. może częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików
Cookies. W przypadku braku zmiany ustawień w powyższym zakresie, pliki Cookies zostaną zapisane w
pamięci Urządzenia. Zmiana ustawień plików Cookies może ograniczyć funkcjonalność.

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności
tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego
niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować
oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu
Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania
ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną
do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

Rodzaje plików cookies
Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu
zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z
pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek
danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu
ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje
ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia
Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Przekazy reklamowe dostosowane do
preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi analitycznych Google Adwords –
administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA
f) pliki cookies służące do analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i
anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem

narzędzi analitycznych (Google Analitycs – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA – z
polityką
prywatności Google Analytics
możesz zapoznać się
pod tym
adresem:www.google.com/intl/pl/policies/privacy), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich
struktury i zawartości;
Więcej informacji na temat plików cookies dostępne jest pod adresem WszystkoOCiasteczkach.pl lub
w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Użytkowników Serwisu informujemy, że Administratorem danych osobowych Użytkownika jest
Administrator, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, który dokłada wszelkich starań w celu
poszanowania prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym Użytkownika,
pozyskanym za pośrednictwem Serwisu.
Administrator, jako Administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 osobowych) („Rozporządzenie”), jest
podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe przekazane Administratorowi przez
Użytkownika lub pozyskane m.in. za pośrednictwem Serwisu.
Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem, Ustawą o
ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem
telekomunikacyjnym, a Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika, w szczególności
uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa,
zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Administratora w celach związanych z
korzystaniem z Serwisu, czyli na potrzeby świadczenia usług oferowanych przez Serwis SIDAS PZP, w
celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
(podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), a także na podstawie zgody Użytkownika – w
celach zgodnych z treścią udzielonej zgody (dotyczy celów handlowych oraz marketingowych)
(podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika i rozwiązania umowy na świadczenia Usługi SIDAS
PZP, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie koniecznym do
realizacji m.in. następujących celów:
 rozliczenia Usługi lub dochodzenia roszczeń z tego tytułu,


stwierdzenia, czy korzystanie przez Użytkownika z Usługi było zgodne z Regulaminem
oraz przepisami prawa i wyjaśnienia okoliczności ewentualnego niedozwolonego
korzystania z tej usługi.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z
niektórych funkcjonalności Serwisu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia korzystanie z

niektórych funkcjonalności Serwisu. Podanie danych osobowych jest niezbędne w szczególności na
potrzeby założenia konta w Serwisie, czy też w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego.
Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, prowadzenia marketingu, wysyłki
newsletterów,
b) podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla
Administratora.
c) Właściwe organy bądź osoby trzecie, które zgłoszą żądanie udzielenia wybranych informacji
dotyczących Użytkownika lub innej osoby korzystającej z Serwisu, w oparciu o odpowiednią
podstawę prawną tylko i wyłącznie jeżeli jest to zgodne z przepisami obowiązującego na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
Dane nie będą przetwarzane ani przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, jak
też żądania od Administratora dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak też prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Użytkownik korzystający z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu ma obowiązek
niezwłocznego powiadomienia Administratora o zmianie udostępnionych przez siebie danych
osobowych. W wypadku braku powiadomienia o zmianie danych osobowych w terminie 3 dni od daty
zaistnienia ich zmiany, dotychczasowe dane Użytkownika uważa się za aktualne.
Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez
Użytkownika, a w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie realizacji Umowy
świadczenia Usługi Serwisu SIDAS PZP i/lub w prawnie uzasadnionych celach Administratora – na czas
zgodny z przepisami prawa.
Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(a przed utworzeniem tego Urzędu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna,
że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci uprawnień dotyczących Twoich danych osobowych, lub
po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności napisz na adres e-mail:
iod@madkom.pl.

ZMIANY POLITYKI OCHRONY PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
Wszelkie zmiany dotyczące Polityki ochrony prywatności i plików Cookies będą udostępniane na
niniejszej stronie.

