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1.     Wstęp 

 
1.1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników serwisów internetowych korzystających  

z serwisów internetowych dostępnych pod adresami internetowymi wyszczególnionymi w załączniku do niniejszej Polityki, zwanych dalej serwisami. 
Dokument opisuje przede wszystkim podstawy, cele, zakres przetwarzania danych osobowych, opisuje funkcjonalności serwisu, wskazuje podmioty, 
którym dane są powierzane, a także zawiera informacje dotyczące plików cookies, narzędzi analitycznych stosowanych w ramach serwisu 
internetowego. 

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisów internetowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej RODO, jest MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie, 33-100 Tarnów, przy ulicy 
Kaczkowskiego 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS: 0000042514.  

1.3. Kontakt z Administratorem odbywa się pod adresem e-mail: odo@mggp.com.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 14 626 38 90, pocztą 
tradycyjną lub osobiście pod adresem siedziby Administratora. 

1.4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane każdorazowo na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO"), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 
(Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).  

1.5. Administrator danych osobowych oświadcza, iż polityka prywatności pełni rolę informacyjną, co oznacza, iż nie jest ona źródłem obowiązków dla 
Użytkowników serwisów internetowych. Jej celem jest określenie działań podejmowanych przez Administratora oraz opis powiązanych z serwisami 
internetowymi usług, narzędzi i funkcjonalności, z których korzystają Użytkownicy serwisów internetowych.  

 
2. Definicje 

 
2.1. Administrator – MGGP S.A. z siedzibą w 33-100 Tarnów, przy ulicy Kaczkowskiego 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 

w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000042514. 
2.2. Użytkownik– osoba korzystająca z serwisu; podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną 

lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
2.3. Serwisy – strony internetowe umieszczone pod domenami wymienionymi w załączniku do niniejszej Polityki, pod którymi Administrator prowadzi 

serwisy internetowe. 
2.4. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem serwisu. 
2.5. Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu. 
 
3. Informacje ogólne  

 
3.1. Administrator serwisów internetowych dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników serwisów internetowych oraz wszelkich 

danych i informacji, które zostały od Nich pozyskane. Z należytą starannością dobiera i stosuje techniczne środki ochrony, zarówno programistyczne 
jak i organizacyjne, tym samym zapewniając całkowitą ochronę przed ich udostępnieniem, ujawnieniem, utraceniem, zniszczeniem, nieuprawniona 
modyfikacją czy przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 

3.2. Administrator informuje, że serwisy internetowe stosują protokół transmisji, zapewniający bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie,  
a mianowicie posiada zainstalowany protokół TLS (TLS 1.3). Jest to rodzaj zabezpieczenia polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem  
z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer serwisu. Informacja wysyłana z serwera do Użytkownika jest również 
kodowana, a po osiągnięciu celu dekodowana. 

3.3. Dane zbierane przez Administratora przetwarzane są zgodnie z prawem, z poszanowaniem zasad rzetelności i przejrzystości, gromadzone są  
w minimalnym zakresie koniecznym dla wyszczególnionych celów i przetwarzane zgodnie z nimi, niepoddawane dalszemu przetworzeniu 
niezgodnemu z tymi celami, adekwatne i poprawne merytorycznie w stosunku do przeznaczenia oraz przechowywane w sposób umożliwiający 
identyfikację osób, których dane dotyczą. Okres przechowywania danych uzależniony jest od celu przetwarzania i ograniczony do momentu uzyskania 
założonego celu. 

3.4. Administrator serwisu internetowego na zasadach określonych w polityce prywatności posiada dostęp do danych, może jednak powierzyć dane 
osobowe Użytkowników podmiotom zewnętrznym, współpracującym z Administratorem. Takie powierzenie jest możliwe na podstawie stosownych 
umów powierzenia danych osobowych, zawartych pomiędzy Administratorem a podmiotem przetwarzającym. Umowy zawierają zapis określający 
zakres oraz warunki przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji usług. Administrator oświadcza, że współpracuje tylko z podmiotami, 
które gwarantują ze swojej strony bezpieczeństwo procesów przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie zabezpieczeń odpowiadających 
wymaganiom określonych w RODO. 

3.5. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania informacji dotyczących Użytkowników serwisu internetowego organom władzy 
publicznej np. w związku z prowadzeniem postępowań o możliwe naruszenia prawa lub podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa polskiego. 

 
4. Odbiorcy danych osobowych serwisów internetowych 

 
4.1. W celu zapewnienia prawidłowego działania serwisów internetowych, ich funkcjonalności oraz w celu realizacji świadczonych usług Administrator 

korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu 
przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie koniecznym do jego zrealizowania. 

4.2. Odbiorcy danych (podmioty zewnętrzne) przetwarzają dane osobowe na podstawie podpisanych z Administratorem serwisów internetowych 
stosownych umów powierzenia. Podmioty te gromadzą, przetwarzają, przechowują dane osobowe zgodnie z posiadanymi regulaminami i politykami 
prywatności. 

4.3. Każdorazowo, gdy dane osobowe Użytkownika będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do państw, które nie 
zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, jaki wynika z przepisów obowiązujących na terenie Polski, 
Administrator zadba o to, by odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń. 
 

5. Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynności przetwarzania  
 

5.1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach gdy Użytkownicy odwiedzają Serwisy m.in. poprzez gromadzenie logów serwera, adresów IP, 
parametrów oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i 
korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji będzie miało miejsce w związku z korzystaniem z serwisów internetowych. Dane te nie 
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są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika, a jedynie dla zapewnienia pełnej funkcjonalności Serwisu  
i należytego administrowania Serwisem-  w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

5.2. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach lub innych czynnościach podejmowanych 
w serwisach internetowych, aby ułatwić korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu poprawy funkcjonalności tych usług. 

5.3. Administrator pozyskuje także informacje o Użytkownikach, gdy Użytkownicy kontaktują się z Administratorem osobiście, telefonicznie, pocztą 
tradycyjną lub za pomocą poczty elektronicznej.  

5.4. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu kontaktu, w przypadku, gdy Użytkownik postanawia skontaktować się z Administratorem za 
pomocą podanych adresów e-mail, numerów telefonów, czy też tradycyjnie za pomocą poczty, albo osobiście Administrator przetwarzać będzie takie 
dane osobowe, które zostaną mu podane przez Użytkownika lub są niezbędne do odpowiedzi na wiadomości Użytkowników  
(w tym dane identyfikacyjne oraz kontaktowe). Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza, że przetwarzanie 
danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem 
Administratora jest komunikacja z osobą zwracającą się do Administratora o udzielenie odpowiedzi. Dane osobowe pozyskane w związku  
z prowadzoną korespondencją mailową, telefoniczną czy też tradycyjnie za pomocą poczty, albo osobiście mogą być przetwarzane także w celu 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

5.5. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – w oparciu o przepisy prawa 
krajowego i Unii Europejskiej nakładające takie obowiązki - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

5.6. Dane osobowe Użytkowników, są przetwarzane w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami – w oparciu o prawnie uzasadniony interes 
Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

5.7. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu archiwizacji danych i wykonywania kopii zapasowych –w związku z nałożonym na 
Administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych i w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych 
osobowych. 

5.8. Dane osobowe, które są gromadzone w celach wskazanych w polityce prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług 
elektronicznych) świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, przepisów obowiązującego 
prawa w tym prawa podatkowego, praw Konsumenta czy innych praw w tym zakresie. 

 
6. Wtyczki społecznościowe 

 
6.1. W Serwisie zamieszczone są wtyczki mediów społecznościowych. Korzystając z Serwisu adresy IP urządzenia Użytkowników oraz identyfikator 

przeglądarki, której Użytkownicy używają przekazywane są do dostawców tych mediów społecznościowych. Dzięki tej integracji usługodawcy 
otrzymują informację, że przeglądarki Uzytkowników wyświetliły stronę Serwisu Administratora, nawet jeśli Użytkownicy nie posiadają profilu  
u danego usługodawcy czy nie są niego zalogowani. Naciśnięcie na wtyczki mediów społecznościowych dodatkowo nawiązuje bezpośrednie połączenie 
z serwerami dostawców tych mediów, którzy mogą zbierać inne dane z urządzeń Użytkowników. Administrator nie mam wpływu na to, jakie dane są 
zbierane przez media społecznościowe po kliknięciu w ich przycisk. Więcej informacji odnośnie do celu oraz zakresu zbieranych przez te podmioty 
danych oraz w jaki sposób są przetwarzane, używane, chronione dane osobowe Użytkowników, w tym o przysługujących w związku z tym prawa  
i możliwych do wyboru opcjach w celu ochrony prywatności znajdują się  na stronie: 

 
 Facebook Ireland Ltd., Irlandia:  https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.  

W przypadku Portalu społecznościowego Facebook MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie, pełni rolę współadministratora w zakresie 
przetwarzania danych na potrzeby statystyk wraz z Facebook Ireland Limited: Informacje na temat zasad współadministrowania danymi 
przez MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie i Facebook Ireland Limited znajdują na tej stronie: 
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data,  

 
 LinkedIn Ireland Unlimited Company, Irlandia: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Wraz z LinkedIn Ireland Unlimited Company 

(dalej „LinkedIn”)  MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie, pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby 
statystyk. Informacje na temat zasad współadministrowania danymi przez MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie i LinkedIn znajdują na tej 
stronie: 
https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.  

 
6.2. W związku z tym, że w ramach Serwisu Administrator umieścił wtyczki społecznościowe, przetwarza dane, które pozostawiają ̨ osoby 

odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia 
im aktywności na profilach, w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej 
aktywności Administratora oraz w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celach statystycznych  
i analitycznych. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług. 

 
7. Prawa osób, których dane dotyczą 
 
RODO nadaje Użytkownikom przedmiotowe uprawienia, ich wykaz zamieszczono poniżej. Przysługują one bez podania przyczyny, nie są jednak bezwzględne 
i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności dotyczących przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy Użytkownik będzie chciał 
zrealizować któreś z przysługujących mu praw, może w dowolnym momencie przesłać oświadczenie woli na adres e-mail: odo@mggp.com.pl lub adres 
siedziby Administratora. 
 
7.1. Prawo dostępu do danych realizowane na podstawie art. 15 RODO 

 
7.1.1. Użytkownik w każdym czasie może zgłosić się do Administratora w celu potwierdzenia czy jego dane są przetwarzane, a jeśli ma to miejsce Użytkownik 

ma prawo: 
a) do uzyskania dostępu do danych osobowych, 
b) do otrzymania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców 

tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu, (gdy określenie planowanego 
okresu przetwarzania danych nie jest możliwe) o prawach jakie przysługują Użytkownikowi na mocy RODO (gdy określenie planowanego 
okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach 
stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską, 

c) do uzyskania kopii swoich danych osobowych. 
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7.2. Prawo do sprostowania danych realizowane na podstawie art. 16 RODO 

Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ma również prawo 
do żądania uzupełnienia swoich danych osobowych. Aby sprostować lub uzupełnić swoje dane osobowe prosimy o przesłanie informacji na adres: 
odo@mggp.com.pl lub adres siedziby Administratora. 

 
7.3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – realizowane na podstawie art. 17 RODO 
 
7.3.1. Użytkownik może wystąpić z żądaniem do Administratora o usunięcie wszystkich lub niektórych jego danych. 
7.3.2. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, gdy: 

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, 
b) wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę Użytkownika, 
c) wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych, 
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, 
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa 

członkowskiego, któremu podlega Administrator, 
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. 

7.3.3. Pomimo zgłoszenia przez Użytkownika żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator 
może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również 
do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega 
Administrator. 

7.3.4. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług 
świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności serwisu internetowego. 

 
7.4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody realizowane na podstawie art. 7. ust. 3 RODO 

 
7.4.1. Użytkownik akceptując oświadczenia umieszczone przez Administratora w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie serwisów 

internetowych, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w określonych celach. 
a) Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych w dodatkowych celach poprzez zaakceptowanie oświadczeń 

nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach dostępnych na stronie serwisu, 
b) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jaką udzielił Administratorowi, cofnięcie zgody będzie miało skutek od momentu wycofania 

zgody, 
c) cofnięcie zgody nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Użytkownika, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub 

funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jednie za zgodą, 
d) cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jego cofnięciem. 

 
7.5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych realizowane na podstawie art. 21 RODO 

 
7.5.1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych 

osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes. 
7.5.2. Przesłana przez Użytkownika w formie wiadomości e-mail rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług 

oznacza sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych, w tym profilowania tych celach. 
7.5.3. Jeśli Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej zezwalającej na przetwarzanie danych Użytkownika – a wniesiony sprzeciw okaże się 

zasadny – dane osobowe, wobec których został wniesiony sprzeciw zostaną usunięte. 
 

7.6. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych realizowany na podstawie art. 18 RODO 
 

7.6.1. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia swoich danych osobowych, gdy: 
a) kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych- Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych 

na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych, 
b) przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych Użytkownik żąda ograniczenia 

przetwarzania swoich danych osobowych, 
c) dane osobowe Użytkownika przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń Użytkownika, 
d) gdy Użytkownik zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – wówczas ograniczenie przetwarzania następuje do czasu 

stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych  
w sprzeciwie Użytkownika. 
 

7.7. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) 
 
7.7.1. Użytkownik ma prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu Administratorowi danych osobowych. 
7.7.2. Użytkownik może również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio dane osobowe Użytkownika innemu 

Administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe). 
 
Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony 
danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO. 
 
8. Postanowienia końcowe 
8.1. Powyższa polityka prywatności odnosi się tylko do serwisu internetowego, którego właścicielem jest MGGP S.A. z siedzibą w 33-100 Tarnów, przy 

ulicy Kaczkowskiego 6. 
8.2. Istnieje możliwość rozszerzenia oferty serwisów internetowych, co tym samym stwarza możliwość zmiany treści polityki prywatności o czym będą 

Państwo poinformowani stosownym komunikatem na stronie serwisu. 
W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności serwisów internetowych, prosimy o wiadomość na podany przez Administratora adres poczty 
elektronicznej: mggp@mggp.com.pl 

 
 


