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My-Work Sp. z o.o.  

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES 
 

Korzystanie z bloga i strony internetowej www.my-work.pl oznacza akceptację poniższych warunków 

Polityki Prywatności i Polityki Cookies.  

§1 Postanowienia Ogólne 

1. Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych 

osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii jakie 

mogą pojawić się na stronie internetowej.  

2. Administratorem danych jest My-Work Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. 

3. W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie postanowień niniejszego dokumentu należy 

kontaktować się pod adresem mailowym: mywork.biuro@gmail.com 

4. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a 

ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.  

5. Wszelkie dane osobowe, jak i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.my-work.pl nie 

będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim.  

§2 Administrator Danych 

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.  

2. Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowej za pomocą formularza kontaktowego 

znajdującego się na stronie www.my-work.pl w celach na jakie wskazuje dany formularz.  

3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji 

marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu wysyłania newslettera, 

kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych.  

4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, z 

wdrożoną Polityką Prywatności w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści 

Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą 

elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie 

usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.  

5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

6. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest 

możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: mywork.biuro@gmail.com  

7. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko 

w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe 

albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.  
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8. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych 

podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).  

9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie 

dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. 

10. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na 

podstawie właściwych przepisów prawa.  

11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi 

ściśle współpracujemy.  

12. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony. 

13. Jeżeli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych, nie będzie mógł korzystać z usług 

ofertowanych przez Administratora w ramach formularzy jakie znajdują się na jego stronie.  

14. Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie w celach marketingu 

produktów i usług Administratora, w tym na poddanie ich profilowaniu dla potrzeb przygotowania 

zindywidualizowanej oferty. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych 

osobowych w celach marketingowych oraz sprzeciw wobec profilowania w tym celu.  

§3 Technologie 

1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez 

Użytkownika w ramach Strony:  

1.1 Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań 

remarketingowych,  

1.2. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z 

własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do 

przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. 

Pomagają udoskonalić Stronę.  

2. W celu korzystania ze strony internetowej www.my-work.pl niezbędne jest posiadanie:  

2.1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet  

2.2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail  

2.3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.  

§4 Pliki cookies 

1. Witryna www.my-work.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer 

www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie 

połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry 

pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies 

ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.  

2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w 

plikach cookies.  

3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z witryn, 

aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. 



 

3 
 

Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, 

które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.  

4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do 

jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do 

niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego 

serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy My-Work Sp. z o.o. w celu 

optymalizacji działań.  

5. Na witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:  

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. 

uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach 

serwisu;  

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć 

w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;  

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron 

internetowych serwisu;  

d) „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.;  

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej 

dostosowanych do ich zainteresowań.  

6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies 

poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.  

7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik 

wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy 

tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji. 


