
Polityka prywatności i wykorzystania plików Cookies 

 

 

 

I. Dane Osobowe 

 

1. Administrator danych 

Administratorem Danych jest PCC Intermodal S.A. z siedzibą w Gdyni, 81-061, ul. Hutnicza 16 wpisana 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000297665, NIP: 749-196-84-81, Regon: 532471265. 

2. Przetwarzanie danych osobowych 

Za pośrednictwem stron internetowych Administratora (www.pccintermodal.pl, www.pcc-intermodal.pl) 

dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika. Podczas wizyty na 

stronie internetowej, automatycznie zbierane są informacje dotyczące wizyty Użytkownika np. adres IP, 

nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.  

3. Zabezpieczenie danych osobowych 

Administrator Danych oświadcza, że  

a) przetwarza Dane Osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie, w sposób przejrzysty,  

b) zbiera Dane Osobowe w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach, 

c) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych 

osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, a w szczególności zabezpiecza 

dane osobowe Użytkowników przed ich utratą, zniszczeniem, niewłaściwym wykorzystaniem, 

bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją, 

d) przechowuje Dane Osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których 

są przetwarzane, 

e) dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione do ich przetwarzania oraz 

zobowiązane do zachowania tych danych w poufności. 

4. Prawa podmiotów, których dane dotyczą 

Spółka zapewnia realizację uprawnień wynikających 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 („RODO”). W każdym przypadku podmiot danych ma prawo: 

a) żądania dostępu do treści swoich danych, w tym m.in. do uzyskania informacji, jakie Dane 

Osobowe są przetwarzane, 

b) żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych, jeżeli są 

one nieprawidłowe lub były przetwarzane niezgodnie z prawem, 

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

d) przenoszenia Danych Osobowych, 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

f) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w dowolnym momencie z 

zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie działa wstecz, tzn. nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania danych osobowych, którego Spółka dokona przed cofnięciem zgody oraz prawo 

do złożenia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

II. Cele przetwarzania Danych Osobowych 

 

1. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora między innymi w celach:  

a) analitycznych i statystycznych – polegających na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, 

a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności strony internetowej,  

b) komunikacyjnych – polegających na udzielaniu odpowiedzi na wiadomości czy zwrotny kontakt,  

c) marketingu bezpośredniego – polegających na przesyłaniu informacji handlowych drogą 

elektroniczną o produktach i usługach świadczonych przez Administratora. 

http://www.pccintermodal.pl/
http://www.pcc-intermodal.pl/


2. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach 

prawnie dozwolonych, w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji i obsługi stron 

internetowych oraz w uzasadnionym interesie Administratora zgodnie z prawem krajowym lub 

prawem Unii Europejskiej. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych, 

np. podmiotom wspierającym Administratora z zakresu IT.  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może okazać 

się konieczne, np. do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie lub w celu prowadzenia 

korespondencji. 

 

III. Cookies 

 

1. Pliki Cookies są to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane 

i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron 

internetowych Administratora. 

2. Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzeń Użytkownika. Nie 

jest możliwe przedostanie się wirusów lub innego niechcianego bądź złośliwego 

oprogramowania. Pliki te mają na celu identyfikację oprogramowania wykorzystywanego przez 

Użytkownika i dostosowanie strony internetowej każdemu Użytkownikowi.  

3. Administrator wykorzystuje cookies między innymi w celach: 

a) optymalizacji korzystania ze stron internetowych Administratora – polegającej na rozpoznaniu 

urządzenia Użytkownika i dostosowania stron do jego indywidualnych potrzeb, zapamiętania 

ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu, 

b) analizy i badań – polegających na tworzeniu anonimowych statystyk pozwalających zrozumieć  

w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Spółki oraz jak często w celu 

udoskonalenia ich struktur i zawartości, 

c) zapewnienia bezpieczeństwa – polegających na ochronie przed ewentualnymi zagrożeniami 

lub wystąpieniem problemów z serwisami. 

4. W ramach stron internetowych, Administrator wykorzystuje zasadnicze dwa rodzaje plików 

Cookies, tj. sesyjne oraz stałe: 

a) cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 

Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki 

internetowej. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia, 

b) cookies stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony 

w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Zakończenie 

sesji przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia 

Użytkownika. 

5. Informacje nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika i nie są 

wykorzystywane do określenia jego tożsamości. Zakres informacji zbieranych automatycznie 

zależy od indywidualnych ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.  

6. Użytkownik może samodzielnie i w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies 

określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do 

Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą przeglądarki 

internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies 

dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych. 

7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki typu Cookies przechowywane w jego urządzeniu 

końcowym lub zablokować możliwość ich zamieszczania za pomocą przeglądarki internetowej, 

której używa. 

8. Administrator informuje, że ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików Cookies może 

wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Administratora. 

 

 

 



IV. Odnośniki do innych stron 

 

Strony internetowe Administratora mogą zawierać zewnętrzne linki do innych stron www. Opuszczając 

witryny Administratora (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), 

Użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza Polityka prywatności. Spółka nie 

ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na innych stronach. Ze 

względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne 

strony internetowe lub serwisy, zapoznać się z polityką prywatności i cookies danego podmiotu, a w 

przypadku ich nieudostępnienia, do kontaktu z Administratorem danej strony lub serwisu w celu 

uzyskania informacji w tym zakresie. 

 

V. Zmiany 

 

Niniejsza Polityka może zostać zmieniona przed Administratora poprzez opublikowanie nowej wersji 

dokumentu.  

 

 

 


