
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY www.rosatmedia.pl 
 
INFORMACJE WSTĘPNE  
 
Ochrona prywatności i poufności danych osobowych użytkowników naszej strony WWW jest dla nas 
rzeczą bardzo ważną. W związku z  tym z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie 
środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. 
Zabezpieczamy dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również 
przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 
 
ADNINISTRATOR DANYCH 
 
Administratorem Danych osobowych przetwarzanych na stronie www.rosatmedia.pl jest: 
   
Rosat Media Robert Saternus 
ul. Nadwiślańska 30 
32-590 Libiąż Gromiec,  
 
tel. 12 638 15 08 
e-mail: administrator@rosatmedia.pl 
  
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
 
W firmie wyznaczyliśmy Koordynatora Ochrony Danych Osobowych. 
Można się z nim skontaktować w następujący sposób: 
- mailowo na adres: administrator@rosatmedia.pl 
- listownie na adres: Koordynatora Ochrony Danych Osobowych 
Rosat Media  
ul. Kołowa 5/14 
30-134 Kraków  
 
 
JAKIE DANE PRZETWARZAMY NA NASZEJ STRONIE WWW I W JAKIM CELU 
 
- dane podane nam bezpośrednio przez Panią / Pana w formularzu kontaktowym  – w celu 
odpowiedzi na Panią/ Pana wiadomość i rozwiązania poruszonej przez Panią / Pana sprawy. 
 
CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE 
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania danych kontaktowych nie będziemy 
w stanie odpowiedzieć na Pani / Pana wiadomość i rozwiązać poruszonej przez Panią / Pana  sprawy. 
 
NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE 
 
- art. 6 ust. 1 lit. f (RODO) - niezbędność przetwarzania do celów wynikających z naszych prawnie 
uzasadnionych interesów . 
Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przypadku  jest udzielenie odpowiedzi na Pani / 
Pana zapytanie i rozwiązanie poruszonej przez Panią / Pana sprawy. 
 
JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE  
 
Dane będą przetwarzane przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu, chyba że 
Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych. 
 



KOMU PRZEKAŻEMY TWOJE DANE 
 
Pozostawione przez Panią / Pana na naszej stronie www dane osobowe mogą zostać powierzone 
podmiotom, z którymi współpracujemy np. w ramach obsługi poczty elektronicznej, w zakresie 
infrastruktury i oprogramowania IT, w ramach hostingu strony WWW.  
Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają odpowiednie 
środki ochrony zebranych przez nas danych osobowych. 
Nie przekazujemy żadnych danych osobowych do państw trzecich, poza EOG. 
 
JAKIE MASZ PRAWA 
 
- prawo dostępu do swoich danych 
- prawo do ich poprawienia 
- prawo do ich usunięcia 
- prawo do ograniczenia przetwarzania 
 
Ponieważ podstawą przetwarzania  Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka naszego prawnie 
uzasadnionego interesu, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych na tej podstawie (taki sprzeciw wymaga uzasadnienia 
Pani / Pana szczególną sytuacją). 
 
Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych  - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa.  
Niemniej zachęcamy do rozstrzygania wszelakich wątpliwości w sposób polubowny – zapraszamy do 
kontaktu  naszym Koordynatorem Ochrony Danych Osobowych. 
 
CZY DANE OSOBOWE ZBIERANE NA NASZEJ STRONIE WWW SĄ 
PROFILOWANE 
 
Nie. Dane osobowe nie są przez nas profilowane, ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
 
 
 

POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES NA 
STRONIE www.rosatmedia.pl 
 
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. 

PLIKI COOKIES WYKORZYSTYWANE SĄ W CELU: 

- dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji 
korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie 
użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego 
indywidualnych potrzeb; 

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze 
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

- utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej 
podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

- dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

 



W RAMACH NASZEJ STRONY WWW 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. 

Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub 
uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek 
internetowych: 

 Firefox 
 Chrome 
 Internet Explorer 
 Opera 
 Safari 

Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych 
wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za 
pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i 
oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadków 
należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za 
konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania 
Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza zwykle producent danego urządzenia lub przeglądarki w 
instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej. 

UWAGA: Prosimy pamiętać, że w wyniku zablokowania plików „cookies”, niektóre funkcje strony www 
mogą nie działać. 
 


