
Klauzula informacyjna (polityka prywatności, pliki cookies) 
 

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika serwisów w domenie imgw.pl jest 
IMGW-PIB z siedzibą w Warszawie (01-673) przy ul. Podleśna 61.  
 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się 
za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@imgw.pl 

 
3. Dane osobowe Użytkownika serwisów w domenie imgw.pl będą przetwarzane w 

celu świadczenia usług za pośrednictwem serwisu tzn.: 
a) w celu rozliczenia usług w przypadku korzystania płatnych usług serwisu; 
b) w celu zapisania się do newslettera; 
c) w celu zbierania statystyk korzystania z Serwisu i jego funkcjonowania – pliki 

cookies; 
d) w celu spersonalizowania dostarczanych treści reklam – pliki cookies. 

 
4. Dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie - art. 6 ust. 

1 lit. a 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), dalej RODO. Dane 
Użytkownika korzystającego z płatnych usług Serwisu przetwarzane są na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO. 

 
5. Podanie danych osobowych w zakresie otrzymywania newslettera i komunikatów 

IMGW-PIB jest dobrowolne.  
 

6. Podanie danych w przypadku usług płatnych jest konieczne i niezbędne do 
wykonania umowy, niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości 
skorzystania z usług. 

 
7. Dane osobowe w przypadku usług płatnych mogą być udostępniane podmiotom, 

które realizują płatności online i z którymi IMGW-PIB ma podpisane umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa.  

 
8. Serwisy w domenie imgw.pl używają plików cookies. 

 
9. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, gromadzenia 

informacji statystycznych oraz ułatwiają Użytkownikom korzystanie z serwisu. 
 

10. Polityka plików cookies serwisów w domenie imgw.pl 
 

a) Poprzez piki cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w 
urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron 
internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony 



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

b) Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem 
informacji zawartych w plikach cookies. 

c) Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator 
wykorzystuje te pliki do: 

• Dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji 
użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby 
zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę, 

• Opcjonalnej możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na 
każdej kolejnej stronie serwisu, 

• Do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji 
użytkownika, 

d) Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w 
tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej 
polityce prywatności,  

e) W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy 
wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych 
osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy 
ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – RODO, ustawą z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa 
wspólnotowego,  

f) Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 
domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym 
Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki 
sposób, aby blokować automatyczną obsługę „cookies” w ustawieniach 
przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na 
urządzenia użytkownika.  

g) Użytkownicy serwisów mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień 
dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach 
obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania 
(przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych 
przeglądarkach:  

• Google Chrome: 
www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 

• Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac 

• Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

• Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/ 

• Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl 
h) IMGW-PIB informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej 

Użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie stron Internetowych.  
 

 
11. Pliki cookies zbierane w trakcie korzystania z serwisu są udostępniane firmom w celu 

zbierania statystyk dotyczących lokalizacji, ilości wyświetleń danego użytkownika 
oraz czasu wizyty i przebywania na stronie: 

http://www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
http://www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
http://www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
http://www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
http://www.support.microsoft.com/kb/278835/pl


a) Yieldbird Sp. z o.o. (Czerska 8/10, 00-732 Warszawa) wykorzystywane w celu 
spersonalizowania wyświetlanych reklam. Dane udostępniane są firmie 
Yeldbird na podstawie umowy; 

b) edrone (Lekarska 1, 31-203 Kraków) i wykorzystywane w celu 
spersonalizowania wysyłki e-newslettera oraz innych materiałów 
informacyjnych IMGW-PIB. Dane udostępniane są firmie edrone na podstawie 
umowy; 

c) dhosting.pl Sp. z o.o. (al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa) i wykorzystywane 
w celu ich przechowywania zgodnie z procedurami RODO. Dane udostępniane 
są firmie dHosting na podstawie umowy; 

d) Google analytics zbierania statystyk; polityka prywatności Google jest dostępna 

do wglądu na stronie: http://www.google.com/privacypolicy.html 
 
 

12. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do jej wycofania. 
Dane przetwarzane w celu uregulowania płatności będą przetwarzane przez okres 
przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej i prawnej.  

 
13. Każdy Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania a także, na zasadach określonych przez RODO, prawo do usunięcia 
danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie. Zgodę można wycofać wysyłając wiadomość e-mail na adres: 
iodo@imgw.pl 

 
14. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli uzna, iż przetwarzanie jego danych narusza postanowienia 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  

 
15. W przypadku dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych 

Użytkownika w ramach Serwisu Użytkownik może się kontaktować z IMGW-PIB 
wysyłając wiadomość e-mail na adres: iodo@imgw.pl 

 
16. Polityka RODO IMGW-PIB znajduje się pod adresem: https://imgw.pl/instytut/rodo 

 

http://www.google.com/privacypolicy.html
https://imgw.pl/instytut/rodo

