
Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu 
personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w internecie. W ten sam sposób technologię tę 
wykorzystują również podmioty powiązane z OF.PL Sp. z o.o. którzy także chcą serwować reklamy jak najlepiej dopasowane 
do Twoich preferencji. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do serwisu. Klikając przycisk „AKCEPTUJĘ” 
lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej. 

RODO 

Z dniem 25 maja 2018 r. obowiązuje  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 (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać 
będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w 
zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na 
korzystanie z usług internetowych.  

Czym są dane osobowe 

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W 
przypadku korzystania z naszego serwisu takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane 
w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych przez nas lub naszych partnerów na naszych stronach i 
urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszej strony. 
Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot 
przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej 
podstawy. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia 
zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę. 

Przekazywanie danych 

Twoje dane b Edzie przetwarzać OF.PL Sp. z o.o oraz nasi partnerzy, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również 
powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich 
odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez OF.PL Sp. z o.o. lub 
naszego partnera. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą (np. agencją 
marketingową) lub usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych). W każdym przypadku przekazanie danych 
nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom 
publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym 
przypadku. 

Cookies 

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych 
służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania 
udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. W ten sposób technologię tę wykorzystują 
również nasi partnerzy, którzy także chcą serwować reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Cookies to 
dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, 
smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas 
gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.  
 
Witryny stosują cookies, w celu: 

- świadczenia usług, 

- dostosowania zawartości Witryn do urządzenia końcowego Użytkownika, zapamiętywania indywidualnych ustawień 
Użytkownika i optymalizacji korzystania z Witryn 

- poprawy bezpieczeństwa, poprzez kontrolę nadużyć w procesie korzystania z Witryn, 

- uzyskiwania zbiorczych, anonimowych danych statystycznych, aby ulepszać funkcjonalność Witryn, 

- utrzymania sesji Użytkownika (dotyczy Witryn z opcją logowania się Użytkowników), aby Użytkownik nie musiał, na każdej 
stronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła, 

- umożliwienia korzystania z podstawowych funkcjonalności Witryn (np. zapamiętywanie kolejno odwiedzanych stron w 
celu ich przywrócenia na “żądanie” Użytkownika) 

- reklamowym i marketingowym, aby dostosować do preferencji Użytkownika treści reklam oraz tekstów wyświetlanych na 
Witrynach jak i poza nimi. 

 
W celu łatwego zarządzania plikami cookie, należy wybrać preferowaną przeglądarkę i postępować zgodnie z instrukcjami: 

 Internet Explorer 

http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11


 Firefox 

 Chrome 

 Opera 

 Safari 

Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie 
plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia. 

Twoje uprawnienia 

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas oraz naszych 
partnerów. 
 
Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać. 
 
Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania 
danych przez administratora.  

Zgoda 

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez OF.PL Sp. z o.o oraz naszych partnerów Twoich danych osobowych zebranych 
w związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron i aplikacji internetowych dostarczanych przez OF.PL Sp. z o.o. w celach 
marketingowych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie Twojej 
aktywności na stronach internetowych) w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich 
urządzeniach i odczytywanych z tych plików OF.PL Sp. z o.o. oraz naszych partnerów możesz w łatwy sposób wyrazić tę 
zgodę, klikając w przycisk „AKCEPTUJĘ” lub zamykając to okno. Jeśli nie chcesz wyrazić opisanej wyżej zgody lub w 
ograniczyć jej zakres prosimy o kliknięcie w „ZAAWANSOWANE”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie 
możesz także edytować Twoje preferencje w zakresie udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją całkowicie, przechodząc na 
naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania w celach marketingowych innych niż własne cele 
OF.PL Sp. z o.o. Informujemy jednocześnie, iż OF.PL Sp. z o.o. w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych 
przetwarzać będzie Twoje dane we własnych celach marketingowych opisanych szczegółowo powyżej w oparciu o ich 
prawnie uzasadniony interes, jako administratora. 

 

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
http://help.opera.com/opera/Windows/1967/en/private.html#deleteData
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=en_US

