
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 
CO OPISUJE NINIEJSZA POLITYKA? 

Niniejsza Polityka prywatności i cookies ("Polityka"): 

• wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe; 

• wyjaśnia, kiedy i dlaczego będziemy dzielić się danymi osobowymi z innymi odbiorcami / kategoriami 

odbiorców danych; oraz 

• wyjaśnia prawa, które Ci przysługują, jeśli chodzi o przetwarzanie Twoich danych osobowych. 

Polityka znajdzie zastosowanie wobec wszystkich osób odwiedzających stronę www.smietanalaciata.pl 

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii 

Europejskiej (2016/679) ("RODO") oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które 

uzupełniają i/lub wdrażają RODO. 

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółdzielnia Mleczarska "MLEKPOL" z siedzibą w Grajewie 

("Administrator"); kontakt: centrala@mlekpol.com.pl,tel. 086-273-04-00 ("Administrator", "my"). 

"Odbiorcami danych są podmioty będące dostawcami usług marketingowych i technologicznych, w tym – jako 

podmiot przetwarzający: 

Change/Serviceplan Sp. z o. o., Aleje Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa oraz dostawcy usług 

technologicznych, w tym w zakresie analityki danych – spółki Google LLC i Google Ireland Limited oraz hostingu 

– OVH Sp. z o. o. 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE BĘDĄ PRZETWARZANE TWOJE DANE OSOBOWE? 

Twoje dane osobowe wykorzystujemy w celu Ich przetwarzanie pozwala nam na Dlaczego przetwarzamy Twoje 

dane osobowe w ten sposób? Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Prowadzenia strony internetowej i serwowania treści zarządzanie i usprawnianie strony www.smietanalaciata.pl 

Nasz serwer przechowuje adresy IP osób odwiedzających stronę www oraz podstrony, które odwiedził w ramach 

naszej strony www. 

Używamy plików cookies (tzw. "ciasteczek") na naszej Stronie internetowej w celu zwiększenia Twojej wygody 

i poprawy Twojego zadowolenia z korzystania z niej. 



Niektóre pliki cookies są niezbędne do korzystania z wszystkich oferowanych funkcjonalności Strony internetowej, 

więc nie rekomendujemy ich wyłączania, jeśli chcesz mieć możliwość korzystania ze wszystkich funkcji 

oferowanych przez naszą Stronę internetową. Możesz wyłączyć inne ciasteczka, ale może to mieć wpływ na 

poziom Twojego zadowolenia z korzystania ze Strony. 

Więcej informacji o plikach cookies i sposobach ich wyłączania możesz znaleźć w sekcji Pliki cookies. Twoje 

dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora, obejmującego między innymi: 

• marketing bezpośredni naszych produktów i usług; 

• ochrona i wspieranie naszej działalności. 

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie w zakresie w jakim będzie to niezbędne: 

• podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom 

ochrony prawnej, organom administracji, organom nadzoru); 

• podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do 

realizacji Konkursu 

W każdym wypadku udostępnienia Twoich danych osobowych będziemy dbać o to, aby udostępniać jedynie 

minimum niezbędnych informacji i wyłącznie na okres niezbędny do realizacji celu, w jakim dane byłyby 

udostępnione. 

Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W przypadku, gdyby Twoje 

dane miały być przekazywane poza terytorium EOG zapewnimy, aby współpraca z takimi podmiotami odbywała 

się w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i aby zapewniały one odpowiednie standardy ochrony. 

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

Wiemy, jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych i prawidłowe zarządzanie nimi. W związku z tym 

Administrator oraz podmioty współpracujące z nim w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu zastosowały 

odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną 

zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. 

Egzekwujemy fizyczne, elektroniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w związku z gromadzeniem, 

przechowywaniem i ujawnianiem Twoich danych osobowych. 



Mimo, iż stosujemy ww. środki, aby zabezpieczyć Twoje dane pamiętaj, że nie możemy zagwarantować 

całkowitego bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych nam przez Ciebie za pośrednictwem Internetu. 

PLIKI COOKIES 

Administrator i podmioty współpracujące z nim w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu mogą korzystać 

z plików cookies w celu personalizacji i poprawy jakości obsługi, podczas korzystania przez Ciebie ze Strony 

internetowej. Ta sekcja zawiera więcej informacji o plikach cookies, w tym o tym, w jaki sposób je wykorzystujemy 

i w jaki sposób możesz dokonywać wyborów dotyczących korzystania z plików cookies. 

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 

przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony internetowej i przeznaczone są do korzystania 

ze Strony. 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Strony internetowej pliki cookies oraz 

uzyskującym do nich dostęp jest Administrator bądź podmioty współpracujące z nim w zakresie niezbędnym do 

realizacji Konkursu. 

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 

1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Strony internetowej korzystają ze 

Strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, 

2. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów reklamowych. 

W ramach Strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) 

oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są 

w urządzeniu końcowym użytkownika Strony do czasu wylogowania, opuszczenia Strony internetowej lub 

wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu 

końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez 

użytkownika. 

TWOJE MOŻLIWOŚCI WYBORU, JEŚLI CHODZI O PLIKI COOKIES 

Za pomocą ustawień przeglądarki możesz akceptować lub odrzucać nowe pliki cookies oraz usuwać już 

istniejące. Możesz również ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię o każdym umieszczeniu nowych 

plików cookies na Twoim komputerze lub innym urządzeniu. Bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu 

zarządzania plikami cookies można znaleźć korzystając z funkcji pomocy, dostępnej w Twojej przeglądarce 

internetowej. 

Jeśli zdecydujesz się wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookies, możesz nie być w stanie w pełni korzystać 

z naszej Strony internetowej. 



JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ? 

W celu wykonywania poniższych praw prosimy o złożenie stosownego żądania do Administratora. Możesz 

kontaktować się z nami mając pytania lub wątpliwości oraz w celu realizacji swoich praw w zakresie 

przetwarzania Twoich danych przez Administratora. Możesz to uczynić na dwa sposoby: 

• mailowo: iod@mlekpol.com.pl 

• korespondencyjnie: Spółdzielnia Mleczarska "MLEKPOL" ul. Elewatorska 13, 19-203 Grajewo 

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH 

Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych przez nas. Nazywa się to wnioskiem 

o dostęp do danych i udzielenie informacji. 

PRAWO DO ŻĄDANIA POPRAWIENIA INFORMACJI O TOBIE 

Jeśli uważasz, że posiadamy niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe informacje o Tobie, skontaktuj się 

z nami, a my je poprawimy. 

PRAWO DO ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

Możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli Twoje prawa, interesy i wolności 

przeważają nad naszymi prawami i obowiązkami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów oraz 

interesami w korzystaniu z Twoich danych osobowych, na Twoje żądanie ograniczymy ich wykorzystanie lub je 

usuniemy. 

PRAWO DO ŻĄDANIA OGRANICZENIA PRZETWARZANIA 

Istnieje kilka sytuacji, w których możesz ograniczyć wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych, co 

obejmuje (ale nie ogranicza się do) przypadki, gdy 

• skutecznie zgłosiłaś/-eś sprzeciw ogólny (opisany powyżej); 

• kwestionujesz dokładność danych osobowych, które przechowujemy; 

• korzystaliśmy z Twoich danych osobowych niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usuwali. 

PRAWO DO ŻĄDANIA USUNIĘCIA DANYCH 

Istnieją sytuacje, w których możesz nam nakazać usunięcie Twoich danych osobowych, co obejmuje (ale nie 

ogranicza się do) przypadków, gdy 

• nie istnieje już potrzeba, abyśmy przechowywali Twoje dane; 



• skutecznie zgłosiłaś/-eś sprzeciw ogólny (opisany powyżej); 

• przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem. 

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH 

Prawo do przenoszenia danych to nowe prawo umożliwiające każdej osobie w UE na przekazywanie jej danych 

pomiędzy organizacjami. Skorzystanie z niego nie będzie wiązać się z dodatkowymi opłatami, pozwalając 

klientom przełączać się pomiędzy dostawcami usług. Będzie polegało na transmisji i dostarczeniu danych 

osobowych drogą elektroniczną w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do 

maszynowego odczytu formacie. Wedle Twojego wyboru, dane mogą zostać przesłane do Ciebie lub do 

wskazanej przez Ciebie osoby trzeciej. 

 
PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO DS. OCHRONY DANYCH 

Chcielibyśmy mieć szansę rozwiązania wszelkich Twoich skarg, jednakże masz również prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), na temat 

sposobu, w jaki wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe. 

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Pamiętaj, że przysługuje Ci także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych, w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

PROFILOWANIE 

Zebrane od Ciebie dane będą podlegały profilowaniu. 

Z KIM KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH PRZETWARZANIA DANYCH? 

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się 

z Administratorem danych: 

• mailowo: iod@mlekpol.com.pl 

• korespondencyjnie: Spółdzielnia Mleczarska "MLEKPOL" ul. Elewatorska 13, 19-203 Grajewo 

 


