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POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Zawartość i cele polityki prywatności
Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu
internetowego blaty.panmar.pl (zwanego dalej „Serwisem”).
Naszym celem jest zapewnienie Państwu wysokiego standardu ochrony przekazywanych przez
Państwa za pośrednictwem Serwisu danych, odpowiadającego normom wynikającym
z 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)
– dalej „RODO”.
Pragniemy wskazać, że w Serwisie mogą zostać umieszczone linki do zewnętrznych serwisów
internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych, które przekazują
Państwo serwisom zewnętrznym. Podczas odwiedzania zewnętrznych serwisów
internetowych, zalecamy Państwu zapoznanie się z ich politykami prywatności.
2. Informacje o administratorze danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest PANMAR Czekańska Szmyd Spółka Jawna
z siedzibą w Krośnie (38-400), ul. Podkarpacka 16B, NIP: 684-00-08-202, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000004314.
Mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod powyższym adresem lub
wysyłając wiadomość na adres e-mail: blaty@panmar.pl
Podanie adresu korespondencyjnego albo adresu poczty elektronicznej (e-mail) jest
dobrowolne, ale konieczne, abyśmy mogli odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.
3. Zasady pozyskiwania danych osobowych oraz innych informacji
Podanie w Serwisie danych osobowych oraz innych informacji jest dobrowolne.
Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Państwa żadnych danych
osobowych.
Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu będzie możliwe jedynie po udostępnieniu
przez Państwa informacji koniecznych do prawidłowego działania danej usługi. W takiej
sytuacji, brak podania przez Państwa niezbędnych informacji, uniemożliwi korzystanie
z usługi.
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4. Sposób wykorzystywania przetwarzanych danych osobowych
Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych
w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny.
Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu:
A) skontaktowania się z Państwem (realizując nasz prawnie usprawiedliwiony interes
w postaci komunikacji z użytkownikami serwisu internetowego na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f) RODO);
B) wykazania, że weszliśmy w posiadanie Państwa danych osobowych zgodnie z prawem.
Z tego powodu zbieramy i przechowujemy informacje na temat tego, kiedy (datę
i godzinę), skąd (adres IP urządzenia) i jakie dane osobowe zostały nam udostępnione
(wypełniając obowiązki prawne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
C) realizacji zamówienia oraz korzystania z indywidualnego Konta Klienta (na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
D) informowania subskrybenta newsletteru o produktach, usługach i promocjach Panmar
Czekańska Szmyd Sp. j. – jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a) RODO);
E) dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
(realizując nasz prawnie usprawiedliwiony interes do egzekwowania ewentualnych
wierzytelności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
F) prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie. Podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora do udoskonalania
funkcjonalności serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
5. Wykorzystywanie plików cookies
W Serwisie wykorzystujemy pliki cookies, które system teleinformatyczny zapisuje na
urządzeniu użytkownika (telefonie, tablecie lub komputerze, z którego użytkownik łączy się
z Serwisem). Zestawienie plików cookie wykorzystywanych w serwisie - z uwzględnieniem
ich nazwy, typu, celu wykorzystywania oraz okresu ich przechowywania – znajduje się
w tabeli. Kontynuując korzystanie z serwisu, zgadzasz się na używanie plików cookie.
Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony
internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.
Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookies na Państwa urządzeniu jeśli jest to
niezbędne do funkcjonowania Serwisu. W pozostałych przypadkach, potrzebujemy Państwa
zezwolenia na wykorzystanie plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na
przechowywanie na Państwa urządzeniach cookies, które nie są niezbęde do funkcjonowania
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Serwisu, prosimy o zablokowanie w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której Państwo
korzystają, możliwości przechowywania cookies przez nasz Serwis. W takim przypadku może
się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie napotykać na liczne utrudnienia,
a w niektórych sytuacjach może stać się zupełnie niemożliwe.
Mogą Państwo w każdym czasie cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę na wykorzystywanie plików
cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.

Pliki cookies zamieszczone w serwisie
Nazwa

Typ

Cel wykorzystywania

Okres
przechowyw
ania

Zachowuje stan sesji użytkownika we wszystkich
Przez czas
wymaganych stron.
trwania sesji.
Zapewnia bezpieczeństwo przeglądania przez
odwiedzających, zapobiegając fałszowaniu żądań
XSRFHTTP między witrynami. Ten plik cookie jest niezbędny
1 dzień
TOKEN
do
zapewnienia
bezpieczeństwa
witryny
internetowej i odwiedzającego.
Rejestruje się w unikalnym identyfikatorze, który
służy do generowania danych statystycznych o
_ga
HTTP
2 lata
tym, jak odwiedzający korzysta ze strony
internetowej.
Używany przez Google Analytics do ograniczania
_gat
HTTP
1 dzień
liczby żądań.
Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do
generowania danych statystycznych dotyczących
_gid
HTTP
1 dzień
sposobu, w jaki odwiedzający korzysta ze strony
internetowej.
Ten plik cookie służy do liczenia, ile razy witryna
została
odwiedzona
przez
różnych
_hjAbsoluteS
odwiedzających - odbywa się to poprzez
essionInProgr HTTP
1 dzień
przypisanie odwiedzającemu identyfikatora,
ess
dzięki czemu odwiedzający nie jest rejestrowany
dwukrotnie.
Ten plik cookie służy do określenia, czy
_hjFirstSeen
HTTP użytkownik odwiedził witrynę wcześniej, czy jest
1 dzień
to nowy gość na stronie internetowej.
HTML/ Ustawia unikalny identyfikator sesji. Umożliwia
Trwale / 1
HTTP to stronie internetowej pozyskiwanie danych o
rok (w
_hjid
(w
zachowaniu
odwiedzających
do
celów
zależności
zależno statystycznych.
od dostawcy)
PHPSESSID

HTTP
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ści od
dostaw
cy)
_hjIncludedI
nPageviewSa
mple

HTTP

_hjTLDTest

HTTP

_fbp

HTTP

ads/gaaudiences

Pixel

Fr

HTTP

Tr

Pixel

czater__ba26
3fffb1022738
c27daaee320
a3da23044e0
3f
czater__firstreferer
czater__open
2_ba263fffb1
022738c27da
aee320a3da2
3044e03f
czater__tease
r_shown
czatercall_tea
ser

HTTP

HTTP

Określa, czy nawigacja użytkownika powinna być
zarejestrowana
w
określonym
miejscu
1 dzień
statystycznym.
Rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowań
użytkowników w serwisie. Wykorzystywany do
Przez czas
wewnętrznej analizy przez operatora strony trwania sesji.
internetowej.
Używany przez Facebooka do dostarczania serii
produktów reklamowych, takich jak licytowanie
3 miesiące
w czasie rzeczywistym od reklamodawców
zewnętrznych.
Używany przez Google AdWords do ponownego
angażowania odwiedzających, którzy mogą
Przez czas
przekształcić się w klientów na podstawie
trwania sesji.
zachowania użytkownika w Internecie w różnych
witrynach.
Używany przez Facebooka do dostarczania serii
produktów reklamowych, takich jak licytowanie
3 miesiące
w czasie rzeczywistym od reklamodawców
zewnętrznych.
Używany przez Facebooka do dostarczania serii
produktów reklamowych, takich jak licytowanie
Przez czas
w czasie rzeczywistym od reklamodawców trwania sesji.
zewnętrznych.
Używany w celu umożliwienia funkcjonowania
widgetu chatu.
1 rok
Używany w celu umożliwienia funkcjonowania
widgetu chatu.
Używany w celu umożliwienia funkcjonowania
widgetu chatu.

1 dzień

HTTP

HTTP
HTML

1 rok

Używany w celu umożliwienia funkcjonowania
widgetu chatu.
Używany w celu umożliwienia funkcjonowania
widgetu chatu.

1 dzień
Stale
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widgetu chatu.
Używany w celu umożliwienia funkcjonowania
widgetu chatu.

HTML
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widgetu chatu.

HTML

HTML
HTML
HTML

laravel_sessi
on_panmar

HTTP

tabGUID

HTML

testLocalStor
age

HTML
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Przez czas
trwania sesji.
Przez czas
trwania sesji.
Przez czas
trwania sesji.
Przez czas
trwania sesji.

Używany w celu umożliwienia funkcjonowania
Przez czas
widgetu chatu.
trwania sesji.
Używany w celu umożliwienia funkcjonowania
Przez czas
widgetu chatu.
trwania sesji.
Używany w celu umożliwienia funkcjonowania
Przez czas
widgetu chatu.
trwania sesji.
Zapamiętuję ostatnie zapisy użytkownika na
stronie w sytuacji porzucenia strony i ponownego
1 dzień
wejścia przywraca utracone informację.
Zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują
Stale
wybraną rozdzielczość.
Zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują
Stale
układ treści.

Niektóre z podmiotów, które są dostawcami plików cookies i przetwarzają dane pozyskane za
ich pośrednictwem posiadają własną Politykę prywatności. Poniżej zamieszczamy odnośniki
do informacji o tym, jakie dane są pozyskiwane i wykorzystywane przez naszych partnerów.
Google Analytics: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Google Ads: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content
6. Profilowanie
W celu dostosowania treści reklam do potrzeb ich odbiorcy stosujemy profilowanie. Zgodnie z
art. 4 pkt 4) RODO "profilowanie" oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania
danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych
czynników osobowych osoby fizycznej. Na podstawie profilowania nie dochodzi jednak do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
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7. Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom współpracującym z nami
takim jak dostawcy infrastruktury informatycznej (w tym usług hostingowych), firmy
spedycyjne, firmy realizujące płatności w celu realizacji zamówienia, podmioty realizujące dla
nas usługi marketingowe i analityczne, obsługujące Administratora kancelarie prawne,
podmioty uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
8. Przekazywanie danych do państw trzecich
Niektóre z podmiotów, które świadczą dla nas usługi marketingowe i analityczne mają swoją
siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzecie). W celu
zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych, Administrator współpracuje jedyne
z podmiotami o ugruntowanej pozycji, które deklarują wysoki poziom ochrony
przekazywanych im danych, a także stosuje standardowe klauzule umowne, wydane przez
Komisję Europejską (załącznik do decyzji z dnia 5 lutego 2010 r., 2010/87/UE). Jeżeli nie
wyrażasz zgody na przekazywanie Twoich danych do państw trzecich, możesz wprowadzić
stosowne zmiany w przeglądarce internetowej, które to uniemożliwią. Sprawdź jak to zrobić.
9. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać:
•
•

•

w przypadku danych przetwarzanych w celu komunikacji z użytkownikiem serwisu przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi;
przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do chwili jej wycofania, chyba
że wystąpi spór na temat zgodności przetwarzania danych z prawem, wówczas Państwa
dane będziemy przetwarzać do czasu jego rozstrzygnięcia;
w przypadku zawarcia pomiędzy użytkownikiem a administratorem umowy sprzedaży
- maksymalnie w okresach od 5 do 6 lat (ze względu na wymagania ustawy
o rachunkowości) lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

10. Uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane
Przysługują Państwu prawa:
A) dostępu do danych;
B) niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
C) uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (z uwzględnieniem celów ich
przetwarzania);
D) prawo do przeniesienia danych osobowych - w sytuacji gdy podstawą przetwarzania
danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub umowa (patrz. art. 6 ust 1
lit. b) RODO) i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
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E) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, którego
dokonujemy w celu realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów;
F) prawo do usunięcia danych - w sytuacji gdy dane osobowe nie są już niezbędne do
celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba, której dane
dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie; osoba, której dane dotyczą,
wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują
nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane
dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania; dane
osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte
w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub
prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
G) prawo do ograniczenia przetwarzania danych - w sytuacji gdy osoba, której dane
dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający
administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych); przetwarzanie jest niezgodne
z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych,
żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już
danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane
dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą,
wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania (do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne
wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą).
Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit.
a) – mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się
w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się
naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11. Zmiany w Polityce prywatności
Zasady określone w niniejszej polityce prywatności mogą być okresowo aktualizowane lub
zmieniane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy cyklicznie
odwiedzać tę stronę, aby upewnić się, że są Państwo zapoznani z aktualnymi zasadami
przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies.

