
Polityka dotycząca wykorzystania cookies 
 
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na 
urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług 
świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Przedsiębiorstwo 
Innowacyjne SPECTRA Sp. z o.o. z siedzibą 34-312 Międzybrodziu Bialskim, ul. Nowy 
Świat 17 
  
I. Definicje 
1. 1. Administrator – oznacza  Przedsiębiorstwo Innowacyjne SPECTRA Sp. z.o.o.  z 
siedzibą        w Międzybrodziu Bialskim 34-312, ul. Nowy Świat 17.  NIP: 5532523913, 
Regon: 364145334, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i 
uzyskuje dostęp do informacji          w urządzeniach Użytkownika. 
2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, 
zapisywane    i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik 
korzysta ze stron internetowych Serwisu. 
3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, 
związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za 
pośrednictwem Serwisu. 
4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, 
za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. 
5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi 
serwis internetowy, działający w domenie www.parkilinowe.pl 
6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik 
uzyskuje dostęp do Serwisu. 
7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami 
prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być 
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
  
II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies 
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. 
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników 
wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te 
pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i 
dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają 
nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz 
przypisaną wartość. 
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: 
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do 
momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale 
usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie 
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia 
Użytkownika. 
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do 
momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie 
Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies 
trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych 
informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do 
swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie 
możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. 



  
III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies 
1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach: 
a. Konfiguracji serwisu 
i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz 
optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. 
ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio 
wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; 
iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu 
Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi 
Użytkownik, 
iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, 
v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp... 
b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie 
i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie 
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 
ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności 
weryfikację autentyczności sesji przeglądarki. 
iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora. 
c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych 
i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz 
optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te 
pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio 
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację 
źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu. 
d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika 
i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności 
dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji. 
e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności 
i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób 
Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie 
ich struktury i zawartości; 
f. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu 
2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: 
a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są 
pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: 
i) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] 
b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi 
analitycznych: 
i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] 
c. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów 
społecznościowych: 
i) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook 
Ireland z siedzibą w Irlandii] 
  
IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez 
Cookies 
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików 
Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki 
Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub 



za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w 
taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach 
przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies 
na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi 
plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji 
w przeglądarce internetowej, której używa. 
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności 
dostępne na stronie internetowej Serwisu. 
4.W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, 
której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami 
•    Internet Explorer 
•    Chrome 
•    Safari 
•    Firefox 
•    Opera 
Urządzenia mobilne: 
•    Android 
•    Safari (iOS) 
•    Windows Phone 
•    Blackberry 
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 

Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych 
Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA 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 swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządze-
nie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ) w odniesieniu do danych osobowych Użyt-
kowników jest: 

Przedsiębiorstwo Innowacyjne SPECTRA Sp.z.o.o 
Adres: ul. Nowy Świat 17, 34-312 Międzybrodzie Bialskie 

e-mail: sekretariat@parkilinowe.pl 
 

Dane rejestrowe - rejestr i numer: Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o       
Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 5532523913, REGON : 
364145334 
 

1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobro-
wolne.                 Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w 
zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda nie-
zbędnych do realizacji               zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarza-
nie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe. 

2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację upraw-
nień       Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO. Użytkownik ma prawo do-
stępu do treści     swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całko-
witego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa 



przetwarzania swoich danych        osobowych - w tym celu można skorzystać z funkcji w 
programie sklepu aktualizacji danych konta    użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie 
(np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia 
danych z ewidencji. ADMINISTRATOR może odmówić     usunięcia danych Użytkownika 
wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące       przepisy,  w szczególności 
jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec                          ADMINI-
STRATORA. 
3. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, za-
warcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz zrealizo-
wania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej w RE-
GULAMINIE . 
4. Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe (w formie "new-
sletter"),    jeśli wyrazi na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzy-
mywania            informacji handlowych. 
5. Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. 
Dane   osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten syste-
matycznie był   coraz wyższy. 
6. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko za 
zgodą  Użytkownika w przypadkach opisanych w REGULAMINIE. 
7. W celu realizacji umowy i dostarczenia zamówionych produktów oraz przesłania kore-
spondencji do klienta dane mogą być przekazane: Poczcie Polskiej lub wybranej firmie ku-
rierskiej. 
8. Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie następują-
cych        danych osobowych KLIENTA: nazwisko i imię; adres do wysyłki produktów; ad-
res e-mail; numer telefonu kontaktowego; w przypadku firmy dodatkowo NIP. 
9. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy: 

• dokumenty sprzedaży - przez okres wymagany przepisami o księgowości, 
• dane adresowe - do czasu wygaśnięcia okresu rękojmi lub gwarancji - zależ-

nie od tego, który jest dłuższy; 
• adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania biuletynu informacyjnego - przez 

okres ważności zgody użytkownika; zgoda może być cofnięta w każdej chwili  
10. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu 
Ochrony  
Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobo-
wych przez ADMINISTRATORA. 
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