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Dane kontaktowe inspektora ds. ochrony danych:
Z naszym inspektorem ds. ochrony danych możesz się skontaktować, kierując
korespondencję drogą pocztową na adres administratora.
Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

Otwarcie strony internetowej
W momencie otwarcia strony internetowej przeglądarka internetowa, z której korzysta
osoba odwiedzająca, automatycznie przekazuje dane na serwer tej strony internetowej i
zapisuje je w pliku protokołu (log file) na określony czas. Podane poniżej dane do momentu
ich automatycznego usunięcia pozostają zapisane bez dalszego wprowadzania danych dot.
osoby odwiedzającej:






Adres IP urządzenia końcowego osoby odwiedzającej,
Data i godzina połączenia ze strony osoby odwiedzającej,
Nazwa i adres URL strony wywołanej przez osobę odwiedzającą,
Strona internetowa, z której osoba odwiedzająca przeszła na stronę internetową
(tzw. referencyjny adres URL),
Przeglądarka i system operacyjny urządzenia końcowego osoby odwiedzającej oraz
nazwa dostawcy dostępu do Internetu dla osoby odwiedzającej.

Podstawę prawną przetwarzania tego rodzaju danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie
1 lit. f RODO. Uzasadniony prawnie interes w zakresie przetwarzania danych przez
administratora obejmuje następujące cele





szybkie nawiązanie połączenia ze stroną internetową,
umożliwienie przyjaznego dla użytkownika korzystania ze strony internetowej,
stwierdzenie oraz zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności systemów oraz
ułatwienie i ulepszenie administrowania stroną internetową.

Tego rodzaju przetwarzanie danych w sposób wyraźny nie ma na celu pozyskania informacji
na temat osoby odwiedzającej stronę internetową.

Formularz kontaktowy
Osoby odwiedzające mogą przekazywać nam wiadomości na stronie internetowej poprzez
wykorzystanie w tym celu formularza kontaktowego online. Aby otrzymać odpowiedź,
konieczne jest podanie przynajmniej ważnego adresu e-mail. Wszystkie pozostałe informacje
osoba składające zapytanie może podać dobrowolnie. Odsyłając wiadomość za
pośrednictwem formularza kontaktowego osoba odwiedzająca naszą stronę internetową
wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych. Dane są przetwarzane
wyłącznie w celu realizacji i udzielenia odpowiedzi na zapytania przekazane za
pośrednictwem formularza kontaktowego. Odbywa się to na podstawie dobrowolnie
udzielonej zgody na podstawie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO. Dane osobowe
zgromadzone w celu skorzystania z formularza kontaktowego zostaną automatycznie
usunięte bezpośrednio po zrealizowaniu zapytania oraz w przypadku braku dalszych
powodów do przechowywania tych danych.

Przekazywanie danych osobom trzecim
Dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim, jeżeli






osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to wyraźną zgodę na podstawie art. 6 ust. 1
zdanie 1 lit. a) RODO,
dalsze przekazywanie danych na podstawie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO jest
konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych i nie występuje
żaden powód, aby założyć, że osoba, której dane dotyczą, ma nadrzędny,
uzasadniony prawnie interes, aby nie przekazywać jej danych,
na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO istnieje obowiązek prawny w zakresie
przekazania danych, oraz/lub
na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO jest to konieczne w celu realizacji
stosunku umownego z osobą, której dane dotyczą.

W innych przypadkach dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

Ciasteczka
Na stronie internetowej stosowane są tzw. ciasteczka. Są to pakiety danych wymieniane
między serwerem strony internetowej a przeglądarką osoby odwiedzającej. Podczas wizyty
na stronie internetowej są one zapisywane na używanych urządzeniach (komputer typu PC,
notebook, tablet, smartfon itd.). W tym zakresie ciasteczka nie mogą spowodować żadnych
szkód na tych urządzeniach. W szczególności ciasteczka nie zawierają żadnych wirusów czy
innego rodzaju szkodliwego oprogramowania. W ciasteczkach zamieszczane są informacje,
które są związane z konkretnym urządzeniem stosowanym w danym przypadku. Tym samym
w sposób bezpośredni nie możemy uzyskać jakichkolwiek informacji na temat tożsamości
osoby odwiedzającej naszą stronę internetową.

Ciasteczka są w większości akceptowane zgodnie z ustawieniami podstawowymi przeglądarki
internetowej. Ustawień przeglądarki internetowej można dokonać w taki sposób, aby
ciasteczka albo nie były akceptowane na stosowanych urządzeniach albo, aby przed
zamieszczeniem nowego ciasteczka przekazywana była specjalna informacja. Jednakże
należy pamiętać o tym, że dezaktywacja ciasteczek może prowadzić do tego, że nie wszystkie
funkcje strony internetowej będą mogły być użytkowane w sposób optymalny.
Korzystanie z ciasteczek służy do tego, aby zapewnić komfortowy charakter korzystania z
oferty internetowej. Dzięki ciasteczkom sesyjnym można na przykład określić, czy osoba
odwiedzająca przeszła już poszczególne podstrony strony internetowej. Po opuszczeniu
strony internetowej ciasteczka sesyjne są automatycznie usuwane.
W celu poprawy komfortu użytkowania strony stosuje się ciasteczka czasowe. Są one
zapisywane na urządzeniu osoby odwiedzającej na określony czas. W przypadku nowej
wizyty na danej stronie internetowej pozwalają one automatycznie określić, czy osoba
odwiedzająca już wcześniej odwiedziła tę stronę, oraz ustalić, jakie dane wówczas
wprowadzono i jakich dokonano ustawień, aby nie musieć ich już powtarzać.
Ciasteczka są ponadto stosowane do tego, aby analizować odwiedziny na stronie
internetowej do celów statystycznych oraz w celu ulepszenia oferty. Te ciasteczka w
przypadku nowej wizyty na stronie internetowej pozwalają automatycznie określić, czy
osoba odwiedzająca już wcześniej odwiedziła tę stronę. W tym przypadku po upływie
określonego czasu ciasteczka są automatycznie usuwane.
Uzasadnieniem przetwarzania danych przez ciasteczka jest realizacja naszych uzasadnionych
prawnie interesów na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.
Usługi analiz stron internetowych, Tracking.
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, tj. usługi analizy stron internetowych
oferowanej przez Google Inc. („Google“). Google Analytics korzysta z tzw. „ciasteczek“ plików tekstowych, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę sposobu
korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. Informacje wygenerowane w ten sposób
przez ciasteczka, a dotyczące korzystania z tej strony internetowej, są z reguły przekazywane
na serwer Google w USA i tam zapisywane. Jednakże w przypadku aktywowania anonimizacji
adresu IP na tej stronie internetowej Twój adres IP na terenie krajów członkowskich Unii
Europejskiej lub w innych krajach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze
Gospodarczym zostanie uprzednio przez Google skrócony. Zwracamy uwagę, iż w celu
zapewnienia zanonimizowanej rejestracji danych IP (tzw. maskowanie adresów IP) na tej
stronie internetowej usługa Google Analytics została rozszerzona o kod
„gat._anonymizeIp();“.
Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie przesyłany na serwer Google w USA
i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystać te
informacje w celu analizy korzystania przez Ciebie ze strony internetowej, sporządzania
raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia dla operatora tej
strony internetowej dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz
Internetu. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę internetową w ramach Google
Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Możesz jednak zapobiec zapisywaniu
ciasteczek poprzez dokonanie odpowiednich ustawień oprogramowania Twojej przeglądarki

internetowej; zwracamy jednakże uwagę, że w takim przypadku może się okazać, że nie
będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych na tej stronie
internetowej. Poza tym możesz zapobiec przekazywaniu do Google danych wygenerowanych
przez ciasteczko, które odnoszących się do Twojego korzystania ze strony internetowej (wraz
z Twoim adresem IP), oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując
wtyczkę do przeglądarki internetowej dostępną przez kliknięcie na podany poniżej link:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Dalsze informacje na temat warunków korzystania i ochrony danych możesz znaleźć na
stronie http://www.google.com/analytics/terms/de.html
Google Maps
Ta strona internetowa za pośrednictwem API korzysta z systemu Google Maps. Oferentem
tej usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
W celu korzystania z funkcji Google Maps koniecznym jest zapisanie Twojego adresu IP. Te
informacje są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca
tej strony nie ma wpływu na tego rodzaju transmisję danych.
Podstawę korzystania z Google Maps stanowi nasz interes polegający na odpowiednim
przedstawieniu naszej oferty online oraz na łatwym odnalezieniu miejsc wskazywanych przez
nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony prawnie interes w rozumieniu art. 6 ust.
1 lit. f RODO.
Dalsze informacje dotyczące wykorzystywania danych użytkowników znajdziesz w polityce
prywatności Google na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Web Fonts
Strona ta w celu spójnego stosowania czcionek stosuje czcionki internetowe tzw. web fonts
udostępniane przez Google. Podczas otwierania strony Twoja przeglądarka pobiera
wymagane czcionki internetowe w swojego buforu, aby móc prawidłowo przedstawiać
teksty i czcionki.
W tym celu wykorzystywana przez Ciebie przeglądarka musi się połączyć z serwerami
Google. W ten sposób Google uzyskuje informacje o tym, że nasza strona została otwarta z
Twojego adresu IP. Podstawę korzystania z czcionek internetowych Google stanowi nasz
interes polegający na odpowiednim przedstawieniu naszej oferty online. Stanowi to
uzasadniony prawnie interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Jeżeli Twoja przeglądarka nie wspiera działania czcionek internetowych, wówczas stosowana
jest standardowa czcionka Twojego komputera.
Dalsze informacje na temat czcionek internetowych Google możesz znaleźć na stronie
https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google:
https://www.google.com/policies/privacy/.

Facebook Remarketing / Retargeting

Z naszymi stronami są zintegrowane tagi remarketingowe serwisu społecznościowego
Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Jeżeli odwiedzasz naszą
stronę, wówczas dzięki tagom remarketingowym zostaje nawiązane bezpośrednie połączenie
między Twoją przeglądarką internetową a serwerem Facebook. Tym samym Facebook
otrzyma informację, że ze swojego adresu IP odwiedziłeś naszą stronę internetową. W ten
sposób Facebook może przyporządkować wizytę na naszych stronach do Twojego konta
użytkownika. Otrzymane w ten sposób informacje możemy wykorzystać do wyświetlania
reklam Facebooka. Informujemy niniejszym, że my jako podmiot prowadzący strony
internetowe nie mamy wiedzy na temat przekazywanych danych oraz o sposobie ich
wykorzystywania przez serwis Facebook. Dalsze informacje w tym zakresie znajdziesz w polityce
prywatności Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/ . Jeżeli nie życzysz sobie
gromadzenia danych poprzez Custom Audience, wówczas Custom Audiences możesz w tym
miejscu dezaktywować.

Mierzenie konwersji za pomocą pikselu Facebooka
Na podstawie Twojej zgody stosujemy na naszej stronie internetowej “piksel Facebooka”
oferowany przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
(“Facebook”). Dzięki niemu możemy śledzić aktywność użytkowników po obejrzeniu lub
kliknięciu przez nich reklamy w serwisie Facebook. Tym samym możemy rejestrować
skuteczność reklam w serwisie Facebook do celów statystycznych i do celów badania rynku.
Zgromadzone w ten sposób dane pozostają dla nas anonimowe, co oznacza, że nie widzimy
danych osobowych pojedynczych użytkowników. Te dane są jednak gromadzone i
przetwarzane przez Facebook, o czym Ciebie informujemy zgodnie z posiadanymi przez nas
informacjami. Facebook może łączyć te dane z Twoim kontem w serwisie Facebook oraz
wykorzystywać je do własnych celów reklamowych zgodnie z postanowieniami Polityki
prywatności Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/. Te dane mogą
umożliwiać serwisowi Facebook i jego partnerom wyświetlanie reklam w i poza serwisem
Facebook. Ponadto w tych celach na Twoim komputerze może zostać zapisane ciasteczko.
Jednakże ta zgoda może zostać wyrażona wyłącznie przez użytkowników w wieku powyżej 13
lat. Jeżeli jesteś młodszy, prosimy zapytać o radę Twojego opiekuna.

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w związku z wizytą na naszej stronie
internetowej, wówczas w rozumieniu przepisów RODO przysługują Tobie jako „osobie, której
dane dotyczą“ następujące prawa:

Dostęp do danych
Możesz zażądać od nas informacji o tym, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Prawo
dostępu do danych nie obowiązuje w sytuacji, jeżeli udzielenie żądanych informacji
naruszałoby obowiązek zachowania poufności lub gdyby informacje musiały pozostać objęte
tajemnicą z innych przyczyn, w szczególności ze względu na nadrzędny, uzasadniony prawnie
interes osoby trzeciej. Tytułem odstępstwa od tej regulacji obowiązek udzielenia informacji
występuje wtedy, gdy - w szczególności mając na uwadze ryzyko wystąpienia szkód - Twój
interes ma charakter nadrzędny w stosunku do interesu polegającego na zachowaniu

określonych informacji w tajemnicy. Ponadto prawo dostępu do danych jest wykluczone w
przypadku, jeżeli dane są gromadzone tylko z tego powodu, iż ze względu na ustawowe lub
statutowe okresy przechowywania nie mogą być usunięte lub służą wyłącznie do celów
związanych z zabezpieczeniem danych lub kontrolą ochrony danych, zakładając że udzielenie
informacji wiązałoby się z nieproporcjonalnie wysokimi nakładami, a przetwarzanie do
innych celów jest wykluczone poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Jeżeli
w Twoim przypadku prawo dostępu do danych nie jest wykluczone, a Twoje dane są przez
nas przetwarzane, możesz zażądać od nas dostępu do następujących informacji:












cele przetwarzania,
kategorie Twoich danych osobowych objętych przetwarzaniem,
odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym Twoje dane osobowe są ujawniane, w
szczególności odbiorcy w państwach trzecich,
w miarę możliwości planowany okres przechowywania Twoich danych osobowych, a
gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania okresu przechowywania dla tych danych;
możliwość skorzystania z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, które Ciebie dotyczą, lub z prawa do wniesienia
sprzeciwu wobec tego rodzaju przetwarzania,
możliwość skorzystania z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego w
zakresie ochrony danych,
dostępne informacje dotyczące pochodzenia informacji, jeżeli dane osobowe nie są
gromadzone od Ciebie jako osoby, której dane te dotyczą,
informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz
istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i
przewidywanych konsekwencjach takiego rodzaju zautomatyzowanego
podejmowania decyzji,
w przypadku przekazywania danych odbiorcom w krajach trzecich, jeżeli Komisja
Europejska w odniesieniu do danego kraju trzeciego nie wydała decyzji stwierdzającej
odpowiedni stopień ochrony na podstawie art. 45 ust. 3 RODO, informacje o tym,
jakie zostały przewidziane odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w art. 46
ust. 2 RODO, mające na celu ochronę danych osobowych.

Sprostowanie i uzupełnienie danych
Jeżeli stwierdzisz, że posiadamy nieprawdziwe dane dotyczące Twojej osoby, wówczas w
możesz zażądać od nas niezwłocznego sprostowania tych nieprawdziwych danych. W
przypadku, gdyby dane osobowe, które Ciebie dotyczą, były niekompletne, możesz zażądać
ich uzupełnienia.

Usunięcie danych
Przysługuje Ci prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym“), jeżeli
przetwarzanie nie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi, prawa do
informacji lub do wywiązania się z prawnego obowiązku lub do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym oraz zachodzi jedna z następujących okoliczności:


Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, do których były przetwarzane.








Podstawę uzasadniającą przetwarzanie danych stanowiła wyłącznie Twoja zgoda,
którą wycofałeś.
Wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które
ujawniliśmy publicznie.
Wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych nieujawnionych
publicznie oraz nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy do
przetwarzania danych.
Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
Usunięcie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji obowiązku
ustawowego, któremu podlegamy.

Prawo do usunięcia danych nie obowiązuje w sytuacji, kiedy usunięcie danych w przypadku
zgodnego z prawem, niezautomatyzowanego przetwarzania danych ze względu na
szczególny charakter gromadzenia danych nie jest możliwe lub wiąże się z
nieproporcjonalnie wysokimi nakładami, a Twój interes polegający na usunięciu danych jest
nieznaczny. W takiej sytuacji zamiast usunięcia danych następuje ograniczenie przetwarzania
danych.

Ograniczenie przetwarzania danych
Możesz zażądać od nas ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli zachodzi jedna z
następujących okoliczności:






Kwestionujesz prawidłowość danych osobowych. W tym przypadku ograniczenia
przetwarzania danych można zażądać na okres, który umożliwi nam weryfikację
prawidłowości danych.
Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
Twoje dane osobowe nie są nam już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one
jednakże potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
Złożyłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. Ograniczenia przetwarzania można
żądać do momentu stwierdzenia, czy nasze uzasadnione prawnie powody przeważają
nad Twoimi.

Ograniczenie przetwarzania oznacza, że dane osobowe można przetwarzać wyłącznie na
podstawie Twojej zgody lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych,
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego. Zanim zniesiemy to ograniczenie, mamy obowiązek poinformowania
Ciebie o tym.

Prawo do przeniesienia danych
Przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na
podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) lub umowy,
której jesteś stroną, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany. Prawo
do przenoszenia danych obejmuje w tym przypadku następujące prawa, o ile nie wpływa to
niekorzystnie na prawa i wolności innych osób: Możesz od nas zażądać otrzymania danych
osobowych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym

formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Poza tym masz prawo przesłać te dane
osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony. O ile jest to technicznie
możliwe, możesz od nas zażądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez administratora
bezpośrednio innemu administratorowi.

Sprzeciw
Jeżeli podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. e) RODO
(wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej) lub art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes
realizowany przez administratora lub przez stronę trzecią), przysługuje Ci prawo – z
przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – do wniesienia w dowolnym momencie
sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych. Prawo to dotyczy
również profilowania opartego na art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. e) lub lit. f) RODO. Po
wykonaniu prawa do sprzeciwu nie będzie nam już wolno przetwarzać danych osobowych,
które Ciebie dotyczą, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, albo
przetwarzanie danych będzie służyć do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
prawnych.
W dowolnym momencie możesz złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
które Ciebie dotyczą, do celów marketingu bezpośredniego. Regulacja ta dotyczy również
profilowania, jeżeli jest ono związane z tego rodzajem marketingiem bezpośrednim. Po
wykonaniu tego prawa do sprzeciwu nie będzie nam już wolno przetwarzać danych
osobowych, które Ciebie dotyczą, do celów marketingu bezpośredniego.
Sprzeciw możesz złożyć telefonicznie, mailowo, ewentualnie telefaksem lub bez
zachowania formy na adres pocztowy wskazany na początku niniejszej klauzuli
informacyjnej w sprawie ochrony danych.

Wycofanie udzielonej zgody
W dowolnym momencie możesz wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość.
Wycofanie zgody możesz przekazać telefonicznie, mailowo, telefaksem lub bez zachowania
formy na nasz adres pocztowy. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody do momentu
wpływu oświadczenia o wycofaniu. Po wpływie oświadczenia o wycofaniu zgody zaniechanie
zostanie przetwarzanie danych opierające się wyłącznie na Twojej zgodzie.

Skarga
Jeżeli jesteś zdania, że przetwarzanie danych osobowych, które Ciebie dotyczą, jest
niezgodne z prawem, możesz skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu
nadzorczego w zakresie ochrony danych właściwego dla miejsca Twojego zwykłego pobytu,
Twojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Oczywiście, również w tym przypadku jesteśmy do Twojej dyspozycji jako osoba kontaktowa.

Stan informacji i aktualizacja niniejszej klauzuli informacyjnej w sprawie
ochrony danych
Niniejsza klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych została ostatni raz
zaktualizowana w maju 2018 roku. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszej
klauzuli informacyjnej w sprawie ochrony danych we właściwym czasie w celu zapewnienia
lepszej ochrony danych oraz/lub w celu jej dostosowania do zmian praktyki urzędowej lub
orzecznictwa.

