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POLITYKA PRYWATNOŚCI  

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera szczegółowe informacje dotyczące 

przetwarzania danych osobowych, które WXCA zbiera podczas odwiedzania naszej 

strony internetowej. 

1. Administratorzy Twoich danych osobowych 

1.1 WXCA 

mail: wxca@wxca.pl 

tel. +48 22 120 19 00 

 

1.2 ZAUFANI PARTNERZY 

Google            https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/ 

Facebook          https://www.facebook.com/about/privacy/update 

2. W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe? 

Twoje dane mogą być wykorzystywane do wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów 

statystycznych i udoskonalenia usług Administratora.  

3.  Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych? 

Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony 

interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści 

usług Administratora np. serwisów internetowych lub aplikacji do Twoich potrzeb, 

zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie oraz 

rozpatrywanie reklamacji produktów Administratora. 

4.    Wymóg podania danych 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu 

zapewnienia wysokiej jakości usług Administratora poprzez m.in. opasowanie treści 

witryn internetowych Administratora do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i 

nadużyć w usługach Administratora, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług 

Administratora. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może 

uniemożliwić poprawne świadczenie usług. 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do 

osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania przez Ciebie zgody. Administrator 

zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych przez okres niezbędny do realizacji 

własnych celów analitycznych i statystycznych. Okres przetwarzania danych może być 

przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia 

ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w 

zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. 

Posiadasz  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych,  prawo  do  ich 

sprostowania,  usunięcia,  jak  również  prawo  do  ograniczenia  ich  przetwarzania, 
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prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a 

także prawo do przenoszenia tych danych.  

 

Przysługuje  Ci  również prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  jeśli  Twoim 

zdaniem,   przetwarzanie   Twoich danych   osobowych   narusza   przepisy   unijnego 

rozporządzenia RODO.  

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania w oparciu o przekazane przez Twoje dane. 

5. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe? 

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 

zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy 

czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i 

wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. 

6. Informacja o „cookies” 

6.1 Twoja przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. 

"cookies") na dysku Twojego komputera. W plikach "cookies" znajdują się 

informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności 

tych wymagających autoryzacji. 

6.2 Serwisy Administratora przechowują pliki cookies na komputerach użytkowników 

w celu: 

 utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie 

musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła; 

 udostępnienia niektórych treści i funkcji Serwisu 

 lepszego dopasowania Serwisów do potrzeb użytkowników; 

 tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i 

reklamodawców; 

 prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do 

zainteresowań użytkownika; 

 tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym 

głosowaniem przez te same osoby. 

6.3 Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa 

zasadnicze rodzaje tych plików: 

sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika 

do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia 

oprogramowania (przeglądarki internetowej); 
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stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony 

w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 

6.4 Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, 

stosujemy ich następujące rodzaje: 

niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych 

usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 

uwierzytelniania; 

pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania 

nadużyć w zakresie uwierzytelniania 

wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze 

stron internetowych i aplikacji; 

funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika 

ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka 

lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony 

internetowej i aplikacji itp.; 

reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych 

bardziej dostosowanych do ich zainteresowań; takie ciasteczka i skrypty stosujemy 

tylko i wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą; 

statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i 

aplikacji. 

6.5 Istnieje możliwość takiego skonfigurowania Twojej przeglądarki internetowej, która 

spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików 

cookies na dysku twardym Twojego komputera. Pamiętaj, że efektem takiej zmiany 

może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcji Serwisów 

Administratora  

6.6 Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć 

m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu 

przeglądarki internetowej. 

7. Pozostałe informacje 

W Serwisach Administratora mogą być stosowane tzw. wtyczki społecznościowe do 

mediów społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Twitter, Pinterest. Za 

pomocą funkcjonalności udostępnianych przez te wtyczki możesz polecić poszczególne 

treści lub podzielić się nimi na danym Serwisu społecznościowym. Pamiętaj, że 

korzystając z tych wtyczek wymieniasz dane pomiędzy Tobą a danym portalem 

społecznościowym. Administrator nie przetwarza tych danych ani nie ma wiedzy, jakie 

dane są zbierane. W związku z tym zachęcamy Cię do zapoznania się z regulaminami i 

politykami prywatności właścicieli tych serwisów społecznościowych przed 

skorzystaniem z danej wtyczki. 
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