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Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową, na której znajduje się Serwis (w tym 

Użytkowników serwisu) przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanym dalej „RODO”, a także innymi powszechnie obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową, na której znajduje się 

Serwis (w tym Użytkowników serwisu) jest Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych (CRPK) z 

siedzibą przy ul. Mińskiej 65, 03-828 Warszawa (zwane dalej „Administratorem”). 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe to: Agata 

Iwaszko, adres email: iod@crpk.pl. 

Dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora, takich jak: wykorzystywanie plików cookies i korzystanie z 

narzędzi internetowych zapewniających działanie strony internetowej, obsługa procesów 

reklamacyjnych oraz ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi (art. 6 ust. 1 

lit f RODO). Dane mogą być również wykorzystywane w celu kontaktu z Użytkownikiem na podstawie 

jego zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). 

Dane osobowe mogą być przekazywane:  

1. podmiotom przetwarzającym je na zlecenie CRPK, w tym podmiotom świadczącym wybrane 

usługi na rzecz CRPK w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług w 

celu realizacji umowy łączącej ich z CRPK; 

2. organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa (np. sądom, instytucjom państwowym, itp.), gdy wystąpią z 

takim żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

Dane osobowe Użytkowników i innych osób odwiedzających Serwis nie będą przekazywane poza 

Europejski Obszar Gospodarczy poza przekazywaniem zapisanych plików cookies.  

Okres przetwarzania danych: 

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe: 

1. przez czas funkcjonowania plików cookies, przy pomocy których realizuje cele, o których 

mowa powyżej,  

2. przez okres niezbędny do wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów 

prawa oraz okres przedawnienia roszczeń, 

3. w przypadku przetwarzania danych do celu kontaktu, do czasu załatwienia sprawy, z jaką 

zwrócił się Użytkownik lub do wycofania zgody w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 

Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator może domagać się od Administratora 

dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Może też domagać 

usunięcia danych w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 17 RODO. Ma też prawo 

wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych dla realizacji prawnie 



uzasadnionych interesów Administratora. W takiej sytuacji Administrator przestanie przetwarzać 

dane, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 

nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby odwiedzającej stroną (w tym użytkownika) lub 

wykaże, że jest to niezbędne dla niego do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

W każdej chwili osoba, której dane dotyczą ma  prawo do cofnięcia zgody, która jest podstawą 

przetwarzania danych, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma też prawo wnieść skargę do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić 

korzystanie z funkcjonalności Serwisu. 

 

Stosowanie plików cookies 

W celu poprawienia prezentacji i nawigacji niniejsza strona internetowa używa plików cookies 

[ciasteczek]. Ciasteczko to plik tekstowy, który jest wysyłany przez serwer sieciowy do przeglądarki. W 

pliku tym zostaje umieszczony adres URL, który był odwiedzany, jak również data wizyty i data utraty 

ważności, która określa okres aktywności ciasteczka.  

Rodzaje plików cookies używanych na Stronie internetowej: 

1. pliki seryjne – to tymczasowe pliki cookies, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do 

momentu opuszczenia Strony internetowej lub do momentu wyłączenia przeglądarki 

internetowej przez Użytkownika; 

2. pliki stałe – to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w 

parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce 

internetowej przez Użytkownika. 

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z której pochodzą, czas 

przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.  

Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych Serwisu są kojarzone wyłącznie z 

przeglądarką danego urządzenia końcowego Użytkownika - Użytkownik jest anonimowy (bez 

podawania imienia lub nazwiska Użytkownika). 

Pliki cookies wykorzystujemy do następujących celów: 

1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz 

optymalizacji korzystania z nich; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie 

Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego 

indywidualnych potrzeb; 

2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu, 

co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 

Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) 

domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 



Użytkownik może 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 końcowym Użytkownika. Można również uniemożliwić zapisywanie i 

przekazywanie do Google danych sporządzonych przez ciasteczko w temacie korzystania przez 

Państwa ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google w 

ten sposób, że pod poniższym linkiem 

(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)  

ściągną Państwo i zainstalują dostępną tam Browser-Plugin [wtyczkę do przeglądarki]. 

Należy pamiętać, że brak akceptacji ciasteczek, może spowodować, że nie będzie można 

wykorzystywać pełnego spektrum funkcji strony internetowej. 

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics oraz Google Signals, systemów analizy usług 

sieciowych należących do Google Inc. ("Google"). Google Analytics oraz Google Signals stosują 

ciasteczka, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizowanie korzystania przez 

Państwa ze strony internetowej. Sporządzone przez ciasteczko informacje dot. korzystania przez 

Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W 

przypadku aktywacji procedury anonimizacji IP, Państwa adres IP zostanie jednak przez Google 

wcześniej skrócony na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach - 

sygnatariuszach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na 

serwer Google w USA jest przekazywany pełny adres IP i tam dopiero skracany. Z upoważnienia 

operatora tej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania 

przez państwa ze strony internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności strony 

internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej 

i z Internetu na rzecz operatorów strony. Państwa adres IP przekazany poprzez Państwa przeglądarkę 

w ramach Google Analytics nie będzie podawany przez Google razem z innymi danymi. Google Signals 

to samodzielna usługa Google, która umożliwia śledzenie i raportowanie na różnych urządzeniach. 

Zintegrowany z Google Analytics Signals pomaga zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w 

interakcję z witryną na wielu urządzeniach i w wielu sesjach. Google Signals to dane sesji z witryn i 

aplikacji, które Google kojarzy z użytkownikami, którzy zalogowali się na swoje konta Google i włączyli 

personalizację reklam. Powiązanie danych z tymi zalogowanymi użytkownikami umożliwia 

raportowanie na różnych urządzeniach, remarketing na różnych urządzeniach i eksportowanie 

konwersji na różnych urządzeniach do Reklam. Google Signals wykorzystuje dane zbiorcze, co oznacza, 

że dane osobowe są anonimizowane i nigdy nie są ujawniane 

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej. 
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