
Polityka prywatności 
 

I. Pliki cookies 
 

1. Serwis 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 Serwisu i 
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. 

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

• utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu 

• dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika 

• tworzenie statystyk 
4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” 

(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). 
5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w 
urządzeniu końcowym Użytkownika. 

6. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących 
plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby 
blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej 
bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. 

7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookiem dostępne są w 
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na 
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 
 

II. Dane osobowe 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

ZMB BIAŁYSTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.  

ul. Pozioma 6, 15-558 Białystok 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 
6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych lub 

• Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia 

• Biuro rachunkowe 
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  w oparciu o uzasadniony interes 

realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania 
przewarzania w celach planowania biznesowego 

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową zawarcia umowy 
 


