
Polityka Prywatności 
 
Szanowny Użytkowniku,  
 
Korzystanie przez Ciebie z funkcji serwisu www.compania.com.pl (zwanego dalej „Serwisem”) wymaga 
przetwarzania Twoich danych osobowych. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał Twoje dane 
osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowego realizowania usług, z których korzystasz oraz wywiązania się 
przez Administratora danych osobowych z jego obowiązków. W niektórych przypadkach aktywność 
podejmowana przez Ciebie w ramach Serwisu może również uzasadniać przetwarzanie twoich danych na 
podstawie uzasadnionego interesu Administratora.  
 
Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych osobowych zgodnie z przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami 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.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).  
 
W celu zrozumienia podejmowanych przez Administratora czynności przetwarzania danych oraz 
wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących działania Użytkowników na stronie internetowej 
www.compania.com.pl, prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności.  
 

§ 1 
Definicje 

 
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 
 

1. Administrator – Compania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szturmowa 9/10, 02-678 Warszawa, 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Sądu 
Rejonowego dla m.st. Warszawy pod nr KRS 0000674202 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, 
posiadającą NIP 9512436076, REGON 367105625. 

2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.compania.com.pl. 
3. Użytkownik – osoba, która korzysta ze Strony. 

  
§ 2 

Dane osobowe 
 

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza 
kontaktowego. 

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator. 
3. Dane przekazane Administratorowi używane są w celu skontaktowania się z Użytkownikiem. 
4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. 
5. W celu zabezpieczenia danych Użytkowników Administrator stosuje odpowiednie technologie, fizyczne, 

administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu 
ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak 
również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych 
osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych. 

6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim. 



7. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: 
• prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania; 
• prawo do przenoszenia danych; 
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik 

uprzednio taką zgodę wyraził; 
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

przez Administratora. 
 

§ 3 
Pliki cookies 

 
1. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach 

stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych. Niektóre z nich są przechowywane na urządzeniu 
końcowym do czasu zakończenia sesji, tzw. pliki cookies sesyjne. Istnieją też pliki cookies, które 
pozostają w pamięci urządzenia końcowego umożliwiając rozpoznanie podczas kolejnej wizyty na 
Stronie, są to tzw. pliki cookies stałe. Użytkownik może je w każdej chwili usunąć, jeśli używana 
przeglądarka daje taką możliwość. 

2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji 

korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie 
Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego 
indywidualnych potrzeb; 

• tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron 
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 

3. Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies: 
- Cookies „sesyjne” (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu 
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia 
oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
- Cookies „stałe” (persistent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez 
czas określony w parametrach pliów cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

4. Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików cookies w opisanym powyżej celu, ma 
możliwość skonfigurowania ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej w sposób 
uniemożliwiający przechowywanie wspomnianych plików w pamięci komputera. W każdej chwili może 
również usunąć je ręcznie. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania prosimy o 
odwiedzenie strony internetowej producenta używanej przeglądarki internetowej. 

 
§ 4 

Inne technologie śledzące działania Użytkowników 
 

1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące narzędzia, śledzące działania 
podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony: 

• kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony; 
• piksel konwersji Facebook – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań 

remarketingowych; 
• ReCaptcha – w celu zabezpieczenia formularza kontaktowego. 
 



2. Więcej informacji możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich (tj. 
Google, Facebook). 
 

§ 5 
Zmiana Polityki Prywatności 

 
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie tego wymagać obowiązujące 
prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Strony. 


