
Polityka prywatności 
Poniżej wyjaśniamy zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o 
osobach odwiedzających niniejszy Serwis internetowy  (witrynę internetową). Jeśli nie 
zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności, prosimy o zaprzestanie korzystania z usług 
Serwisu. 

Administrator danych 

Administratorem danych jest RCoMP Współczesne Technologie Informacyjne z siedzibą w 
Żychlinie, 99-320 Żychlin, ul. Łąkowa 5, NIP 7751148184, REGON: 610264758. 

Serwis 

Serwis - witryna internetowa, znajdująca się pod niniejszym adresem. 

Użytkownik 

Użytkownikiem jest każda osoba odwiedzająca niniejszy Serwis. 

Informacje ogólne 

RCoMP Współczesne Technologie Informacyjne szanuje prywatność Użytkowników 
odwiedzających Serwisy należące do firmy. Administrator nie odpowiada za zasady 
prywatności innych witryn i stron internetowych, na które użytkownik wejdzie poprzez linki 
zamieszczone w Serwisie. 

Logi dostępowe 

Jak większość wydawców stron internetowych RCoMP zbiera informacje umieszczone w 
logach dostępowych Serwisu - adresy IP urządzeń końcowych Użytkowników oraz 
informacje o sposobie korzystania Użytkowników z Serwisu. Dane te są anonimowe i nie 
pozwalają na identyfikację Użytkownika. Wykorzystywane są wyłącznie w celach 
technicznych oraz administracyjnych. 

Pliki cookie (nazywane potocznie ciasteczkami) 

Pliki cookie to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego 
Użytkownika, używane do rozpoznawania urządzenia Użytkownika przy ponownym 
połączeniu ze Serwisem. Pliki cookie służą przeglądarce internetowej do przechowywania 
informacji na temat odwiedzanej strony. Informacje te dotyczą adresu IP, typu 
wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług 
internetowych, czasie i dacie korzystania ze strony. Dzięki nim możliwe jest m.in. 
zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień. 

Pliki cookie nie służą do ustalania tożsamości Użytkownika, pozwalają natomiast dokładniej 
określać indywidualne potrzeby Użytkownika posługującego się danym urządzeniem i dzięki 
temu oferować usługi lepsze oraz bardziej dostosowane do jego wymagań. 



Podmiotami, które mogą instalować oraz wykorzystywać pliki cookie w ramach Serwisu na 
podstawie zgody Użytkownika są RCoMP oraz: 

 Google LLC, z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone, link do 
polityki prywatności: https://policies.google.com/privacy oraz partnerzy Google LLC. 

Serwis używa następujących rodzajów plików cookie: 

 niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Serwisu; 
 dotyczących wydajności, statystycznych - co pozwala na tworzenie do celów 

wewnętrznych statystyk funkcjonowania Serwisu oraz odwiedzin Użytkowników. 
Serwis wykorzystuje narzędzia Google Analytics, którego dostawcą jest  Google LLC. 
Dane zbierane przez Google Analytics są co do zasady zbierane anonimowo i nie 
umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat danych 
zbieranych przez Google Analytics dostępne są pod linkiem: 
https://support.google.com/analytics/topic/2919631; 

 dotyczących reklamy, prezentacji i personalizacji przekazów reklamowych Serwisu 
wyświetlanych na urządzeniu końcowym Użytkownika. W tym celu Serwis korzysta z 
narzędzia Google Ads, będącego systemem reklamowym umożliwiającym dotarcie z 
przekazem reklamowym poprzez kanały, związane z Google LLC. Dane zbierane 
przez Google Ads co do zasady nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji 
Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych przez Google Ads 
dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/privacy. Użytkownik może 
wyrazić zgodę lub zrezygnować z akceptacji instalacji plików cookie dotyczących 
reklamy na jego urządzeniu końcowym poprzez odpowiedni wybór. 

W jaki sposób Google wykorzystuje dane? 

 Google wykorzystuje informacje udostępniane w witrynach i aplikacjach do 
świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, 
mierzenia skuteczności reklam, ochrony przez oszustwami i nadużyciami, a także 
personalizowania treści i reklam wyświetlanych w Google oraz witrynach i 
aplikacjach partnerów Google. Aktualne informacje można znaleźć na 
https://policies.google.com/technologies/partner-sites. 

Jak Google personalizuje reklamy? Jak Użytkownik może edytować ustawienia? 

 Aktualne informacje są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/ 
technologies/partner-sites. Ustawienia dotyczące prywatności i plików cookie 
Użytkownik może sprawdzić i kontrolować korzystając z odnośnika „Ustawienia 
dotyczące prywatności i plików cookie” znajdującego się na dole każdej strony oraz 
również pod adresem https://adssettings.google.com. 

Rezygnacja z niezbędnych plików cookie jest również możliwa, poprzez skorzystanie z opcji 
wyłączenia pobierania i przechowywania cookie w używanej przez Użytkownika 
przeglądarce internetowej. Informacje jak kontrolować pliki cookie znajdują się na stronach 
producentów przeglądarek oraz w ich pomocy. 

Instrukcje zarządzania plikami cookie są dostępne również pod adresami: 
https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies, https://wszystkoociasteczkach.pl/. 



UWAGA: Usunięcie niezbędnych plików cookie może doprowadzić do utraty możliwości 
korzystania z funkcjonalności Serwisu. 

Dodatkowe dane 

Dodatkowe dane zbierane są wyłącznie w miejscach, w których Użytkownik wypełniając 
formularz wyraźnie wyraził na to zgodę, np. dodanie komentarza do artykułu. Dane te 
obejmują jedynie Nick wprowadzony przez Użytkownika oraz adres IP jego urządzenia 
końcowego. Dane te nie pozwalają na identyfikację konkretnych osób. Są wykorzystywane 
wyłącznie do potrzeb niezbędnych do realizacji danej funkcji. 

Ochrona danych 

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. RCoMP wdrożył 
pseudonimizację oraz szyfrowanie danych dzięki czemu są minimalizowane skutki 
ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. 

Zgodnie z zapisem art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa RCoMP może zostać 
zobowiązany do wydania informacji, w tym w szczególności adresu IP urządzenia 
końcowego Użytkownika, na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na 
potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. 

Kontakt 

Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z RCoMP w celu uzyskania 
informacji o tym, czy i w jaki sposób RCoMP wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać 
jego dane, a także w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo 
przekazu informacji i danych. W tym celu Użytkownik powinien skorzystać z adresu poczty 
elektronicznej: rcomp@op.pl. 

Zmiana Polityki Prywatności 

RCoMP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności i 
jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie 
zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Prywatności będą 
publikowane. 

Kontakt z organem nadzorczym 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych Użytkownika oraz 
stosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Prywatności i Cookiem Użytkownik ma prawo do 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


