
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 
WPROWADZENIE 
 
W ramach działalności strony internetowej, przetwarzane są dane osobowe dotyczące osób odwiedzających 
naszą witrynę internetową. 
 
Dostawca usługi deklaruje pełną zgodność z przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania danych 
osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 
 
Niniejszą Politykę prywatności obejmującą bezpieczeństwo danych osobowych i swobodę przepływu takich 
danych sporządzono w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz 
z uwzględnieniem treści ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. 
 
DANE ADMINISTRATORA DANYCH 
 
Nazwa: Mogyi Polska Sp. z o.o.   
Adres siedziby: ul. S. Mikołajczyka 31a, 41-200 Sosnowiec  
NIP: 9542360231 
Numer KRS: 0000111547 
Strona internetowa: www.mogyi.com/pl 
Polityka prywatności dostępna pod adresem:  
 
DEFINICJE 
 
- RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): 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; 
 
- przetwarzanie danych: jakiekolwiek operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub 
zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie 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; 
 
- procesor: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane 
osobowe w imieniu administratora; 
 
- dane osobowe: wszelkie 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; 
 
- administrator danych: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka 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; 
 
- zgoda osoby, której dane dotyczą: 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; 
 
- naruszenie ochrony danych osobowych: 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; 
 



- odbiorca: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka 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 odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być 
zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;  
 
- strona trzecia: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub podmiot inny niż osoba, której 
dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub 
podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe; 
 
ZASADY OCHRONY DANYCH 
 
Administrator danych deklaruje, że przetwarzanie przez niego danych następuje w zgodzie z niniejszą 
Polityką oraz przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zasad: 
 

1) Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której 
dane dotyczą. 

 
2) Dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. 

 
3) Dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w 

których są przetwarzane. 
 

4) Dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Dane osobowe nieprawidłowe będą 
niezwłocznie usunięte. 

 
5) Dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, 

przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Dane 
osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do 
celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do 
celów statystycznych 

 
6) Dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych 

osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz 
przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków 
technicznych lub organizacyjnych. 

 
Powyższe zasady znajdą zastosowanie do każdej informacji dotyczącej zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osoby fizycznej. 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA 
 
Celem przetwarzania danych osobowych jest oferowanie wysokiej jakości usług osobom odwiedzającym 
stronę internetową, prowadzenie statystyk i analiz oraz zabezpieczenie witryny. 
 
Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na pobranie plików „cookies” wyrażona przez osobę 
odwiedzającą. Zgoda oraz odmowa zgody mogą być wyrażone zarówno poprzez kliknięcie w belkę 
informacyjną, jak i poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. 
 
Przetwarzane dane dotyczą wyłącznie osób odwiedzających naszą witrynę internetową. 
 
Okres przechowywania danych zależy od konkretnych celów przetwarzania. Dane będą usunięte 
niezwłocznie po zrealizowaniu celu. Osoba, której dane dotyczą, może cofnąć zgodę w każdym czasie 
zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub blokując pobieranie plików cookies na naszej witrynie 
internetowej . W sytuacjach prawem przewidzianych przysługuje także prawo do usunięcia danych. 
 
Zebrane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w wyżej określonych celach przez upoważnionych 
pracowników Administratora.  
 
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. 



 
Osoba, której dane dotyczą, może wycofać zgodę na przetwarzanie danych w każdej chwili. Cofnięcie zgody 
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. 
 
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w 
Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Żądania dotyczące danych osobowych mogą być zgłoszone drogą elektroniczną (zakładka „Kontakt”), 
telefoniczną lub listowną na dane kontaktowe podane wyżej. 
 
GOOGLE ANALYTICS 
 
Nasza witryna internetowa wykorzystuje aplikacje Google Analitycs w celu prowadzenia statystyk i analiz 
dotyczących wyświetleń naszej witryny. 
 
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 
 
Prawo dostępu 
Dzięki wskazanym danym kontaktowym, możesz zażądać od nas informacji o przetwarzanych danych 
osobowych, ich podstawach prawnych, celu przetwarzania, źródle danych i okresach przechowywania, a 
także dostępu do danych. Prześlemy informacje na podany przez ciebie adres e-mail niezwłocznie po 
zgłoszeniu żądania, nie później niż w terminie 30 dni. 
 
Prawo do sprostowania danych 
Masz prawo do sprostowania przetwarzanych przez nas danych osobowych. Po zgłoszeniu żądania 
podejmiemy odpowiednie środki niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni i przekażemy informację w 
przedmiocie realizacji tego żądania na wskazany adres e-mail. 
 
Prawo do usunięcia danych 
Masz również prawo do usunięcia danych. Po zgłoszeniu żądania niezwłocznie, nie później niż w terminie 
30 dni, podejmiemy działania w celu jego realizacji i poinformujemy cię o ich rezultacie na wskazany adres 
e-mail. 
 
Prawo do ograniczenia przetwarzania 
Możesz zażądać od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Ograniczenie trwa do czasu 
usunięcia jego przyczyny. Po zgłoszeniu żądania podejmiemy odpowiednie środki niezwłocznie, nie później 
niż w terminie 30 dni i prześlemy na podany adres e-mail informację o zrealizowaniu prawa. 
 
Prawo do sprzeciwu 
Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych przesyłając. Sprzeciw będzie rozpatrzony w najkrótszym 
możliwym terminie, nie później niż 15 dni po zgłoszeniu sprzeciwu. Ocenimy jego podstawy i poinformujemy 
cię o podjętej decyzji na wskazany adres e-mail. 
 
 
Jeżeli w twojej ocenie przetwarzamy dane niezgodne z prawem, poinformuj nas. Dzięki temu możliwe będzie 
szybkie przywrócenie stanu zgodności z prawem. Dopełnimy wszelkich starań, aby rozwiązać zgłoszony 
problem.   



JEŻELI UWAŻASZ, ŻE PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NIEZGODNIE 
Z PRAWEM, POINFORMUJ ORGAN NADZORCZY 
 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Nr telefonu: +48 (22) 531 03 00 
Fax: +48 (22) 531 03 00 
Email: kancelaria (at) uodo.gov.pl 
URL: https://uodo.gov.pl 
 
AKTY PRAWNE REGULUJĄCE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
- 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.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1); 
 
- ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 

https://uodo.gov.pl/
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