
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Nasza firma dołożyła wszelkich możliwych rozwiązań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych na 

najwyższym poziomie, które zostały przekazane naszej firmie w celu realizacji: usług, sprzedaży, doradztwa, 

dostawy, gwarancji, przesyłania porad instruktażowych. Informujemy, iż dołożyliśmy wszelkich starań i na 

chwilę obecną jesteśmy gotowi, aby zapewnić należytą ochronę Państwa danych osobowych. Jednocześnie 

zapewniamy, że zabezpieczenia będą systematycznie monitorowane i udoskonalane, uwzględniając przepisy 

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). 

Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są 

przez nas dane osobowe oraz poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z 

nowymi przepisami. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Proxima Sp.j. ul. Polna 23A | 87-100 Toruń 

• Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych – windykacja@proxima.pl. 

• 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. 

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania  

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług. 

• Pani/Pana dane osobowe po skorzystaniu z usługi przechowywane będą przez okres 6 lat, w  

innym przypadku zostaną usunięte w terminie do 30 dni z powodu braku odpowiedzi. 

• Posiada Pani/Pan prawo do : 

- żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  

- sprostowania danych osobowych,  

- usunięcia danych osobowych,  

- ograniczenia przetwarzania, 

- przenoszenia danych, 

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować  

odmową realizacji usługi/umowy. 

 

 



 

POLITYKA COOKIES 

1.Serwis www.proxima.pl 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. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której  

pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

3.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz  

uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, tj. Proxima sp.j. z siedzibą w Toruniu przy ul.  

Polnej 23a 

4.Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

a) 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; 

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają  

ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na  

każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

5.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session  

cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które  

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony  

internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies  

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików  

cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

6.W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.  

uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach  

Serwisu; 

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania  

nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 



c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze  

stron internetowych Serwisu; 

d) „funkcjonalne” pliki cookies, 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 itp.; 

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych  

bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

7.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka 

internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym  

Użytkownika. 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. Szczegółowe informacje o  

możliwości i sposobach obsługi plików cookies 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. 

9.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą  

być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 

10.Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki  

internetowej. 

11. Powyższa polityka cookies została opracowana w oparciu o chroniony prawem autorskim wzór  

IAB Polska, dostępny na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/. 

 

 

 


