
Polityka prywatności serwisu www.smgslask.pl 

1. Informacje ogólne. 

1.1. Administratorem danych osobowych serwisu www.smgslask.pl jest SMG ŚLĄSK Sp z o. 
o. z siedzibą w Będzinie (42-506), ul. Norberta Barlickiego 2B, KRS 0000493062, NIP 
6462932876 REGON 243466291. 

1.2. Dane kontaktowe do SMG ŚLĄSK Sp z o. o.: 42-506 Będzin, ul. Norberta Barlickiego 2B, 

1.3. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

2. Cel przetwarzania danych: 

2.1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

o Zawarcia i wykonania umowy/umów, w tym zapewnienia obsługi transakcji, 
rozwiązywania problemów i realizacji Państwa próśb, które do nas Państwo kierują, 
ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 
1 lit. b RODO) 

o Świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych 
na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną), 

o Marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym nawiązania kontaktu, 
przedstawiania oferty, prowadzenie pomiarów i analiz, obejmujących profilowanie (tj. 
korzystanie z danych osobowych do tworzenia Państwa profilu pod kątem produktów 
i usług, którymi mogą Państwo być zainteresowani), zapisywania danych w plikach 
cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych na podstawie 
Państwa zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Prawo telekomunikacyjne), 

o Spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub 
prawa polskiego (np. wobec Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
urzędów skarbowych), ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
wymogów prawnych, którym podlegamy (art.6 ust. 1 lit. c RODO), 

o Zapewnienia obsługi usług płatniczych, zapewnienia bezpieczeństwa usług, które 
świadczymy drogą elektroniczną, obsługi Państwa próśb przekazywanych np. poprzez 
formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, 
windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych 
i mediacyjnych, przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie 
rozliczalności (spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa) – ponieważ 
przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu 
jakim jest obsługa świadczonych usług, realizacja Państwa próśb, możliwość ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, archiwizacja danych (art. 6 ust. 1 lit. 
f RODO). 

3. Odbiorcy danych osobowych: 

3.1.Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty: 

o Podmiot danych oraz osoby upoważnionym przez Podmiot Danych;  

o Upoważnione osoby zatrudnione przez SMG ŚLĄSK Sp. z o. o. lub w podmiotach 
powiązanych z nim kapitałowo lub osobowo;  

o Podmioty uprawnione na podstawie obowiązującego prawa np. sądy i organy 
państwowe; 

o Firmy świadczące usługi z którymi współpracujemy m.in. informatyczne, marketingowe, 
reklamowe, księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne – przy czym takie 
podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie 
z poleceniami administratora; 

o Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 
międzynarodowej. 



4. Okres przechowywania danych: 

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu 
określonego powyżej, aż do ustania tego celu lub do zgłoszenia sprzeciwu 

5. Państwa uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych:  

o  Dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,  

o  Zmiany danych (sprostowania, uzupełniania, aktualizacji);  

o Wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadkach przetwarzania danych 
na podstawie udzielonej uprzednio zgody; 

o Ograniczenia przetwarzania w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, 
chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa; 

o Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy 
przetwarzanie danych odbywa się podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla 
celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację;  

o Żądania usunięcia danych;  

o Przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania tych danych osobowych 
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego; 

o Wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, 
którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych; 

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania 
łączącej/łączących nas umowy/umów.  

7. Informacja o plikach cookies:  

7.1. Serwis korzysta z plików cookies, 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;  

7.2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki 
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu;  

7.3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:  

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu 
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury 
i zawartości; 

b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik 
nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;  

c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów 
w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google; 

d) 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 



7.4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) 
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu 
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym 
zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest 
także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat 
zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.  

7.5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności 
dostępne na stronach internetowych Serwisu.  

7.6. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady 
korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony 
prywatności Google Analytics (https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/):  

8. Logi serwera: 

8.1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie 
serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem 
oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług 
hostingowych.  

8.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą 
podlegać: 

a) czas nadejścia zapytania,  

b) czas wysłania odpowiedzi,  

c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,  

d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http, 

e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – 
w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,  

f) informacje o przeglądarce użytkownika,  

g) informacje o adresie IP.  

8.3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.  

8.4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. 

8.5. Udostępnienie danych: 

a) dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach 
prawnie dozwolonych; 

b) dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie 
za zgodą tej osoby; 

c) operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis 
upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie 
wynikającym z żądania. 

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?  

9.1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia 
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla 
procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może 
utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.  

9.2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę 
internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami: .  

a) Internet Explorer 



b) Chrome 

c) Safari 

d) d. Firefox 

e) Opera 

f) Android 

g) Safari (iOS) 

h) Windows Phone 

i) Blackberry 

  

 


