
I. Przetwarzanie danych osobowych 

Administratorem danych jest: Spółdzielnia Mleczarska "MLEKPOL" z siedzibą w Grajewie kontakt: 
centrala@mlekpol.com.pl, tel. 086-273-04-00. REGON: 000827780 NIP: 7190000425 KRS: 0000045142 

Administrator danych zapewnia, że Użytkownik odwiedzający Serwis pozostaje anonimowy do 
momentu, w którym dobrowolnie poda swoje dane Administratorowi danych. 

Serwis nie gromadzi danych osobowych Użytkowników. 

II. Polityka plików cookies 

1. Serwis nie zbierają 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 i 
Aplikacji pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu OS3 
Sp. z o.o. 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:  
o 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; 

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

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:  
o „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych 

w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do 
usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
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o Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do 
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 

o „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie 
korzystania ze stron internetowych Serwisu; 

o „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.; 

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 
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów. 

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem 
https://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki 
internetowej. 

• odkładają się w systemach IT, kiedy Użytkownik ogląda (odwiedza) Serwis – są to 
wyłącznie zwykłe logi systemowe oraz informacje, które wysyła przeglądarka 
przedstawiając się czyli dane dotyczące danej wizyty 

Dane Użytkownika w Serwisie (adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu 
operacyjnego, itp.) Dane w systemach statystyk (Google Analytics) zbierane są w sposób 
anonimowy. 

W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formularza „Kontakt” dane osobowe podane 
przez Użytkownika wykorzystywane będą zgodnie z celem udostępnienia, jak wskazano 
poniżej. 

Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, przesyłania 
newslettera –„prawnie uzasadniony interes Administratora”, promocjach, wydarzeniach 
promocyjnych, badaniu opinii – „działania marketingowe”. 



Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonania prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora lub działań marketingowych. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony 
interes Administratora danych. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów 
marketingowych również na swój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 172 
ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Odbiorcami danych osobowych będą: 
podmioty zajmujące się hostingiem danych osobowych dla Administratora i pozostałych 
odbiorców danych, – takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z 
Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda , tj. art. 6 ust. 1 pkt a 
oraz art. 9 ust. 2 pkt a (w zakresie danych szczególnie chronionych) RODO. 

Administrator danych informuje, że dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane 
organizacjom międzynarodowym a ewentualne udostępnienie danych podmiotom trzecim 
może mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z powszechnie 
obowiązujących przepisów. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonywania prawnego uzasadnionego 
interesu Administratora, a w przypadku działań marketingowych – przez czas prowadzenia 
działań marketingowych przez Administratora lub do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu 
wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania 
zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail lub numer telefonu. Odwołanie zgody 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. 

Administrator informuje, że każda osoba, której dane Administrator przetwarza ma prawo do: 

• dostępu do danych; 
• sprostowania danych; 
• żądania usunięcia jej danych lub ograniczenia ich przetwarzania; 
• zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych; 
• wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
• przenoszenia danych; 
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, co pozostaje bez wpływu na przetwarzanie 

dokonane na jej podstawie przed jej cofnięciem. 

Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (artykuł 77 RODO), Użytkownik winien się 
skontaktować z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. Więcej informacji na stronie www.uodo.gov.pl. 
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III. Logi serwera 

1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w 
warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania 
Serwisem i Aplikacją oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi 
świadczonych usług hostingowych. 

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez alidresy URL. Ponadto zapisowi mogą 
podlegać:  

o czas nadejścia zapytania, 
o czas wysłania odpowiedzi, 
o nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 
o informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 
o adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w 

przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, 
o informacje o przeglądarce użytkownika, 
o Informacje o adresie IP. 

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. 


