
Polityka prywatności (cookies) 

  

1. Portal, którego Administratorem jest Business Management J.Mosiądz, T.Oliwa, 
D.Rząsa Spółka Jawna. z siedzibą w Krakowie nie zbiera w sposób automatyczny 
żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki 
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu 
i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies z reguły za-
wierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na 
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki 
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Business Management J.Mosiądz, 
T.Oliwa, D.Rząsa Spółka Jawna. z siedzibą w Krakowie. 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych 
z korzystaniem przez Użytkownika z Portalu. Pliki cookies umożliwiają 
w szczególności: 

1) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na 
każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła, 

2)  dostosowanie zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz 
optymalizację korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpo-
znać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do 
jego indywidualnych potrzeb, 

3)  tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze 
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 

5. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 

1) „sesyjne” (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są  
w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony interneto-
wej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej), 

2) „stałe” (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika 
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użyt-
kownika. 

6. Portal stosuje następujące rodzaje plików cookies: 

1) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach porta-
lu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytel-
niania w ramach Portalu, 

2) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania 
ze stron internetowych Portalu, 



3) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkowni-
ka ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika. 

7. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka interne-
towa) w wielu przypadkach domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w 
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym 
czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać 
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę pli-
ków cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdo-
razowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje 
o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach opro-
gramowania (przeglądarki internetowej). 

8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności 
dostępne na stronach internetowych Portalu. 

9. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi-
zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Business 
Management J.Mosiądz, T.Oliwa, D.Rząsa Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, al. 
29 Listopada 130, 31-406 Kraków, KRS 0000254412, NIP 6782548091. Dane mogą 
być udostępniane następującym podmiotom: Serwis Informacyjny Polskiego Prawa 
sp.z o.o. al. 29 Listopada 130, 31-406 Kraków, KRS 0000644588, NIP 6783163335 
oraz DTJ. Spółka Cywilna ul. Lubostroń 23/3, 30-383 Kraków, NIP 6762489238. 

10. Dane osobowe Klientów i osób odwiedzających  będą przetwarzane, w celach świad-
czenia usług, archiwizacji, sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Business 
Management oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych samodzielnie 
lub we współpracy z innymi podmiotami, w szczególności Usługodawca uprawniony 
jest do przetwarzania danych osobowych Klienta potrzebnych do nawiązania, ukształ-
towania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługo-
dawcę oraz w celu realizacji usług, zgodnie z Regulaminem i ustawą z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), a w przy-
padku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody, także w celu wysyłania informacji 
handlowych drogą elektroniczną. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych 
może skutkować niemożliwością świadczenia przez Usługodawcę usług wymagają-
cych zarejestrowania. 

12. W przypadku pobierania produktów darmowych, pobierający jest obowiązany podać 
adres elektroniczny i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, za po-
średnictwem środków komunikacji elektronicznej. 

13. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych 
udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

14. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych 
w formularzu rejestracyjnym i możliwość ich aktualizacji bądź zmiany w odpowied-
niej zakładce swojego konta. 

15. Usługodawca może udostępniać dane osobowe Klientów na żądanie podmiotów 
uprawnionych na podstawie przepisów prawa. 

  



 
 


