
Polityka ochrony prywatności i w zakresie plików cookies 
 
Niniejsza polityka ochrony prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych 

użytkowników strony internetowej pod adresem: www.koktajle.piatnica.pl oraz zasady 

stosowania plików cookies.  

Definicje 

1. Administrator – oznacza Okręgową Spółdzielnie Mleczarska w Piątnicy z siedzibą w Piątnicy 
ul. Forteczna 3, 18-421 Piątnica, NIP: 7180000240, REGON: 000827774, KRS: 0000115527. W 
sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z 
Administratorem: 
• mailowo: rodo@piatnica.com.pl ; 
• za pośrednictwem poczty: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy, ul. Forteczna 3, 18-
421 Piątnica (z dopiskiem: „Dane osobowe”); 
• osobiście w siedzibie Administratora. 
Administrator wyznaczył, inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować się 
we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: 
iod@piatnica.com.pl. 
 
2. Współadministrator- oznacza firmę Starcom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 
Domaniewska 44, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 4341, NIP 527-23-37-041, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, która 
przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Gościa za pośrednictwem Strony 
w celu optymalizacji kampanii marketingowych. 
 
3. Strona – strona internetowa pod adresem: www.koktajle.piatnica.pl  
 
4. Gość - osoba odwiedzająca Stronę. 
 
5. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, 
zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Gość korzysta ze 
Strony. 
 
6. Cookies Administratora – oznacza cookies zamieszczane przez Administratora lub 
Współadministratora związane z prezentowaniem treści umieszczonych na Stronie. 
 
7. Cookies Zewnętrzne–oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora lub 
Współadministratora, za pośrednictwem Strony. 
 
8. Urządzenie–oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Gość uzyskuje 
dostęp do Strony. 
 
9. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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). 

http://www.koktajle.piatnica.pl/
mailto:iod@piatnica.com.pl
http://www.koktajle.piatnica.pl/


 
1. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych 
1.1. Zbieranie danych osobowych za pośrednictwem Strony 
Dane osobowe Gości mogą być zbierane i przetwarzane w związku z prezentowaniem 
Gościowi treści oferowanych przez Stronę. 
 
1.2. Cele przetwarzania danych osobowych 
Dane Gości przetwarzane automatycznie, zgodnie z technicznymi zasadami 
funkcjonowania urządzeń, pozyskiwane są w celu zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania Strony, gromadzenia informacji statystycznych, zapewnienia 
bezpieczeństwa oraz dla automatycznego profilowania nie mającego istotnego wpływu 
na osobę profilowaną. 
Dane przetwarzane są także w przypadku wyrażenia zgody, w celach reklamowych 
(marketingowych). 
 
1.3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
W zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, gromadzenia informacji 
statystycznych i zapewnienia bezpieczeństwa automatycznemu przetwarzaniu podlegają 
dane Gościa. Podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub 
Współadministratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), który wyraża się w tym, iż Administrator 
lub Współadministrator prowadzą działalność gospodarczą zgodną z potrzebami i 
interesem Gości. 
Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. f RODO Administrator informuje Gości, że ich dane podlegają 
automatycznemu profilowaniu, wykorzystywanym przez narzędzia marketingowe, które mają 
na celu prezentowanie Gościom informacji marketingowych, w tym reklam, ofert lub promocji 
(rabatów), przeznaczonych dla wszystkich, w sposób dostosowywany do zainteresowań 
danego Gościa. Stosowany sposób profilowanie nie różnicuje Gości i nie ma istotnego wpływu 
na osobę profilowaną. 
 
Podstawą przetwarzania danych zbieranych w celach reklamowych, w tym z 
wykorzystaniem narzędzi dostępnych za pośrednictwem usług Google Analytics, a także 
Facebook Pixel, jest dobrowolna zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Facebook 
Pixel to jedynie fragment kodu, który rejestruje zachowanie użytkowników na Stronie i 
pozwala te dane gromadzić w platformie reklamowej Facebook Business Manager. 
Platforma umożliwia wykorzystanie zebranych danych w działaniach reklamowych. 
 
1.4. Informacje o odbiorcach danych osobowych i przekazaniu danych do państwa trzeciego  
Dane osobowe Gości mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie w celach 
związanych przedmiotowo z dostarczaniem treści i funkcjonalności Strony, w tym organom 
uprawnionym z mocy przepisów prawa. 
Dane Gości, którzy, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach reklamowych, przy 
wejściu na Stronę, zbieranych z wykorzystaniem narzędzi oferowanych przez Google, zostaną 
powierzone spółkom z grupy Google (Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, 
CA 94043 USA). W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polityki przetwarzania 
danych osobowych przez ten podmiot w związku z tymi funkcjonalnościami, należy zapoznać 
się z następującym dokumentem: 
https://support.google.com/displayvideo/answer/7621162?hl=pl&ref_topic=3528231.  

https://support.google.com/displayvideo/answer/7621162?hl=pl&ref_topic=3528231


 
Dane Gości, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach reklamowych, zbieranych 
z wykorzystaniem narzędzi oferowanych przez Facebook, przy wejściu na Stronę, zostaną 
powierzone Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland. 
 
Jako Gość, jeżeli wyrazisz na to zgodę, to informacje o Twoich działaniach na Stronie – w tym 
informacje o Twoim urządzeniu, odwiedzonej przez Ciebie Stronie oraz sposobie korzystania z 
jej usług – będą przekazywane do ww. podmiotu niezależnie od tego, czy masz konto na 
Facebooku i czy jesteś zalogowany(a) do Facebooka. Więcej informacji na temat tego, jak 
Facebook korzysta z plików cookie w powiązaniu z narzędziami biznesowymi Facebooka, 
znajdziesz w Zasadach Facebooka dotyczących stosowania plików cookie. 
 
Dane osobowe w powyższych przypadkach mogą być przekazywane do państw trzecich 
(odbiorcom w państwach trzecich). Z informacji pozyskanych od wskazanych powyżej 
podmiotów wynika, że dane mogą być przekazywane do USA zgodnie z zasadami tzw. tarczy 
prywatności – w takich przypadkach wiąże się to ze stwierdzeniem przez Komisję 
odpowiedniego stopnia ochrony na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 
z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. 
Ponadto, z informacji pozyskanych od tych podmiotów wynika, że dane mogą być 
przekazywane do państw trzecich, w przypadku których zachodzi brak stwierdzenia przez 
Komisję odpowiedniego stopnia ochrony, jednak w takich przypadkach, stosowane są 
odpowiednie zabezpieczenia wynikające ze standardowych klauzul umownych zgodnych z 
Decyzją Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych 
dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym 
siedzibę w krajach trzecich na mocy 
dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady; w takich przypadkach kopie ww. 
zabezpieczeń można uzyskać na wniosek od podmiotu, do którego dane są przekazywane. 
 
1.5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane 
Dane Gościa zbierane w związku z przeglądaniem Strony przez Gościa są przetwarzane nie 
dłużej niż do momentu wyczyszczenia (skasowania) przez Gościa zawartości plików cookies w 
przeglądarce, z której usług Gość korzysta. Dane Gościa są zbierane i analizowane z 
wykorzystaniem cookies w tym narzędzi udostępnianych za pośrednictwem platformy Google 
Analytics i Facebook do momentu zmiany ustawień polegającej na rezygnacji z umożliwienia 
zbierania danych z wykorzystaniem cookies. 
 
1.6. Prawa osób, których dane dotyczą 
Gość, którego dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może 
żądać: 
• ich poprawiania, 
• sprostowania, 
• usunięcia, 
• ograniczenia ich przetwarzania, 
• oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (gdy przetwarzanie 
odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO), 



W wypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w myśl 
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Gość ma prawo do cofnięcia zgody wyrażonej na przetwarzanie 
danych osobowych, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na 
przetwarzanie, które odbyło się na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo jeśli 
dane przetwarzane są na podstawie zgody, Gość ma prawo do żądania przeniesienia danych 
osobowych. 
Gość, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu 
Ochrony danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak jest niezbędne do korzystania ze Strony. 
Brak zgody spowoduje, iż Administrator lub Współadministrator nie będzie zbierał takich 
danych. 
 
1.7. Przeglądanie Strony 
Przeglądanie Strony wiąże się z koniecznością ujawnienia Administratorowi lub 
Współadministratorowi adresu IP oraz danych osobowych zbieranych za pośrednictwem 
plików cookies i innych technologii umieszczanych przez Stronę na Urządzeniu, z którego 
korzysta Gość. Dane pozyskiwane automatycznie przez Stronę to: identyfikator cookies, adres 
IP, ID urządzenia, typ urządzenia, advertising ID, browser ID, adres URL. 
Dodatkowo – jednak wyłącznie w przypadku niedokonywania zmiany w ustawieniach 
przeglądarki – Strona gromadzi dodatkowe dane dotyczące odwiedzanej Strony takie jak: 
liczba odwiedzin, czas wizyty itp., które są analizowane przy użyciu narzędzi oferowanych 
przez Google Analytics, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Goście korzystają ze Strony 
celem optymalizacji kampanii reklamowych. 
W przypadku, gdy wyrazisz na to zgodę, gromadzone dane wykorzystujemy w celach 
marketingowych za pośrednictwem narzędzia Facebook Pixel, aby kierować do Ciebie reklamy 
za pośrednictwem serwisu Facebook, a także za pośrednictwem narzędzi oferowanych przez 
Google, w celu wykorzystania narzędzi remarketingowych. Dane przetwarzane w celu 
marketingowym będą wykorzystane w celu analizowania tego w jaki sposób korzystasz z 
Strony oraz kontrolowania prowadzonych działań reklamowych. 
 
1.8. Bezpieczeństwo gromadzonych danych 
Dane osobowe i inne dane o charakterze nieosobowym zgromadzone za pośrednictwem 
Strony przechowywane są na bezpiecznym serwerze a dostęp do danych ma wyłącznie 
upoważniony personel, przeszkolony z zakresu ochrony danych osobowych i zabezpieczeń 
systemu informatycznego, jak również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności. Dane 
osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnych z wymaganiami określonymi w 
przepisach o ochronie danych osobowych. Środki zabezpieczenia danych są dostosowane do 
wymagań Rozporządzenia 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) („RODO”). 
 
2. PLIKI COOKIES 
 
2.1. Pliki cookies. 



Strona może wykorzystywać pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka. Są to małe pliki zapisywane w 
przeglądarce Gościa. Umożliwiają przechowywanie dodatkowych danych związanych 
wyłącznie z Gościem. Pliki takie umożliwiają zidentyfikowanie Gościa, 
pozwalają na dostosowywanie strony pod Gościa, a także przyspieszają niektóre operacje. Pliki 
cookies mogą być zapisywane jedynie na czas odwiedzin strony (sesja) lub przez konkretny, z 
który określony czas. 
 
2.2. Rodzaje wykorzystywanych cookies. 
1.Stosowane przez Administratora lub Współadministratora cookies są bezpieczne dla 
Urządzenia Gościa. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń 
Gości wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. 
Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Gościa i 
dostosować Stronę indywidualnie każdemu Gościowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę 
domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. 
2. Administrator lub Współadministrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: 
a) cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Gościa 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 Gościa 
b) cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Gościa i pozostają tam do momentu ich 
skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich 
usunięcia z Urządzenia Gościa. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie 
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Gościa. 
 
2.3. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez 
cookies 
 
1. Gość może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, 
określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do 
Urządzenia Gościa. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Gość może 
dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. 
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować 
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź 
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Gościa. Szczegółowe 
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach 
oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie 
stosowania plików cookies: 
a) Przeglądarka Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-
pl/hub/4338813/windows-help?os=windows-10 
b) Przeglądarka Mozilla Fire Fox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 
c) Przeglądarka Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl 
d) Przeglądarka Safari https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 
e) Przeglądarka Opera https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies 
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w 
przeglądarce internetowej, której używa. 
 



3. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności 

dostępne na stronie internetowej Strony. 


