
Polityka prywatności 

 

Jako Administrator danych osobowych zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie 

Użytkownikom strony internetowej ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym 

standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, a w szczególności w Rozporządzeniu 

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) 
 
Jako Administrator danych osobowych, zapewniamy, że zwracamy szczególną uwagę na przestrzeganie 

obowiązujących przepisów prawnych, zwłaszcza tych, które chronią prywatność użytkowników Serwisu. 
 

 

Administrator danych osobowych 

 

Grupa SPP Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marywilska 58/25, 03-042 Warszawa , wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000496676, NIP 5213666033. Adres 

kontaktowy do Administratora: biuro@grupaspp.pl 
 

 

Jakie dane zbieramy? 

 
Nasza strona internetowa nie zbiera od Ciebie w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem 
informacji zawartych w plikach cookies, o których piszemy szczegółowo w dalszej części tej polityki. Pliki 
cookies zbierają przykładowo informacje takie jak: dane dotyczące wersji przeglądarki internetowej lub 
urządzeń używanych podczas korzystania z serwisu. Dane te nie mają cech identyfikujących Użytkownika 

 
W przypadku skorzystania z dostępnego na naszej stronie formularza kontaktowego będziemy zbierać dane 
osobowe takie jak imię oraz numer telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne, 
abyśmy mogli się z Tobą skontaktować i odpowiedzieć na Twoje zapytanie. 
 

 

Jak wykorzystane będą dane? 

 

Zgromadzone przez nas dane mogą zostać wykorzystane w następujących celach: 

 
udostępniania Użytkownikom niniejszej Strony i poprawienia obsługi klienta;  
   ewentualnie w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi na zadawane przez Użytkowników 

strony pytania odnośnie naszych produktów: poprzez formularz kontaktowy albo kontakt emailowy 
lub telefoniczny;  

   w celu zabezpieczenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność 
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. 

 
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej lub 
do momentu cofnięcia zgody, która może być w każdym momencie odwołana – w tym celu napisz 
wiadomość na adres: biuro@grupaspp.pl 
 

 

Czy udostępniamy informacje osobom trzecim? 

 
Z wyłączeniem naszych podwykonawców, z którymi współpracujemy w zakresie utrzymania prowadzonej przez 

nas strony internetowej (firmy programistyczne i hostingowe) nie przekazujemy ani nie udostępniamy w żaden 

inny sposób informacji mogących służyć do zidentyfikowania naszych Użytkowników. Udostępnienie
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informacji nastąpić może w przypadku wystąpienia z żądaniem przekazania ich przez instytucje państwowe, 

organy ścigania lub inne organizacje w sytuacjach ściśle określonych w przepisach obowiązującego prawa. 

Nie udostępniamy danych naszych Użytkowników w celach marketingowych. 

 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych: 

 

• prawo dostępu do danych osobowych,  
• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych  
• prawo żądania sprostowania danych osobowych,  
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
• prawo do przenoszenia danych osobowych,  
• prawo żądania usunięcia danych osobowych,  
• Prawo wycofania zgody: w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody 

 

W celu skorzystania z powyższych praw, Użytkownik może skorzystać z jednej ze wskazanych 

dróg komunikacji: 

 

1. sposób tradycyjny – wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego lub wysyłka pisma na adres 

siedziby Administratora,  
2. elektroniczny – wysyłka żądania na adres email: biuro@grupaspp.pl. 

 

Ponadto, informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego - w Polsce organem takim jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
 
 

Czy korzystamy z plików „cookies”? 

 

Nasza strona internetowa korzysta z wyłącznie z plików cookies stałych. Pliki stałe są przechowywane 

do momentu, w którym sam zdecydujesz się je usunąć – za pośrednictwem ustawień Twojej przeglądarki 

internetowej. Możesz także podjąć decyzję o zablokowaniu możliwości pobierania plików cookies przez 

Twoją przeglądarkę internetową – wystarczy zmienić ustawienia przeglądarki. 
 

 

Czym są pliki cookies? 
 
 

Pliki cookies stanowią pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze lub 

urządzeniu mobilnym) Użytkownika naszej strony. Pliki te umożliwiają identyfikację Użytkownika na 

stronie internetowej, tym samym dają możliwość wykorzystania wszystkich funkcjonalności danej 

witryny internetowej. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia oraz swoją 

unikalną nazwę. 
 

 

Zmiany polityki prywatności  
Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany polityki prywatności, wynikającej z ewentualnych 

zmian prawa w zakresie danych osobowych oraz rozwoju naszej strony. Jeżeli zmiany takie będą miały 

miejsce, poinformujemy o tym za pośrednictwem naszej strony internetowej. 


