
Polityka Prywatności 

1. DEFINICJE 

1.1. Administrator– jednoosobowa działalność gospodarcza pod MBN Group Monika Borycka-Nosal z 

siedzibą przy al. Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków wpisana do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 6571013393, REGON: 850356368. 

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, 

genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o 

lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz 

innej podobnej technologii. 

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności. 

1.4. RODO –Rozporządzenie 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. 

1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez  Administratora pod adresem: www.ceragem.pl. 

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy 

funkcjonalności opisanych w Polityce. 

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU 

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie 

niezbędnym  do  świadczenia  poszczególnych  oferowanych  usług,  a  także  informacje  o  aktywności 

Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych 

osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika. 

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE KORZYSTANIE Z 

SERWISU 

3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz 

informacje  gromadzone  za  pośrednictwem   plików   cookies  lub  innych  podobnych  technologii),  prze

twarzane są przez Administratora: 



3.1.1. w  celu  świadczenia  usług  drogą  elektroniczną  w  zakresie  udostępniana  Użytkownikom  treści 

gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do 

wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

3.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest 

uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności 

Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; 

3.1.3. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest 

uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw; 

FORMULARZE KONTAKTOWE 

3.2. Administrator  zapewnia  możliwość  skontaktowania  się  z  nim  przy  wykorzystaniu  elektronicznych 

formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do 

skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także 

inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako 

obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem 

możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 

3.3. W zależności od skorzystania z konkretnego formularza przez Użytkownika, dane osobowe są 

przetwarzane: 

3.3.1. w przypadku formularza kontaktowego – w celu obsługi zapytania złożonego poprzez formularz 

kontaktowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o 

świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO); w zakresie przetwarzania danych fakultatywnych podstawą 

prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

3.3.2. w zakresie skorzystania z każdego z formularzy – w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 

– podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO), polegający na ochronie jego praw. 

4. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA  

4.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika. Cookies zbierają 

informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie informacji o 



Użytkowniku np. dotyczących logowania lub preferencji językowych. Administratorem danych 

przetwarzanych w związku z wykorzystywaniem plików cookie jest jednoosobowa działalność gospodarcza 

pod MBN Group Monika Borycka-Nosal z siedzibą przy al. Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków 

wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 6571013393, REGON: 

850356368. 

4.2. Serwis wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim do zapewnienia poprawnego funkcjonowania 

strony internetowej, zapamiętania wyborów Użytkownika na stronie – a w przypadku wyrażenia przez 

Użytkownika odpowiedniej zgody – także do analizy i śledzenia ruchu w Serwisie oraz dopasowywania 

treści reklamowych do zainteresowań. W ramach Serwisu, w oparciu o uzyskaną zgodę, instalowane są 

też pliki cookies umożliwiające korzystanie z funkcjonalności mediów społecznościowych. 

4.3.  Administrator wykorzystuje regularnie narzędzia do skanowania Serwisu, w celu ustalenia, jakie pliki 

cookie są przechowywane w urządzeniu Użytkownika, tak aby lista stosowanych plików cookie była jak 

najbardziej dokładna. Administrator stosuje następujące kategorie plików: niezbędne, funkcjonalne, 

analityczne, reklamowe pliki cookies oraz cookies mediów społecznościowych. 

NIEZBĘDNE PLIKI COOKIES  

4.4. Korzystanie przez Administratora z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego 

funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania 

sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności. 

4.5. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest 

niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  

4.6.  Jeżeli Użytkownik chce uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych plików z tej kategorii tj. 

nazwy poszczególnych cookies, opisu działania, okresu ważności i pochodzenia, należy kliknąć przycisk 

"Zarządzaj cookies", który znajduje się w punkcie 8 Polityki prywatności lub przycisk o tożsamej treści 

dostępny w stopce każdej podstrony Serwisu. Po pojawieniu się bannera cookie należy wybrać przycisk 

"Zarządzaj cookies" i następnie rozwinąć listę "Niezbędne pliki cookie", następnie znajdujący się poniżej 

przycisk „Szczegóły”. 

 

 



FUNKCJONALNE I ANALITYCZNE PLIKI COOKIES  

4.7.Funkcjonalne pliki cookies są stosowane w celu zapamiętania i dostosowania Serwisu do wyborów 

Użytkownika m.in. w zakresie preferencji językowych. Funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane 

przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem Serwisu.   

4.8. Analityczne pliki cookies umożliwiają pozyskanie informacji takich jak liczba wizyt i źródeł ruchu w 

Serwisie. Są one stosowane w celu ustalenia, które strony są bardziej, a które mniej popularne oraz aby 

zrozumieć, jak Użytkownicy poruszają się po stronie poprzez prowadzenie statystyk dotyczących ruchu w 

Serwisie. Przetwarzanie danych odbywa się w celu poprawy wydajności Serwisu. Informacje zbierane 

przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Analityczne 

pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem Serwisu.  

4.9. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w związku ze stosowaniem funkcjonalnych i 

analitycznych plików cookies przez Administratora, jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych w Serwisie, w związku z wyrażoną przez 

Użytkownika zgodą na ich zapisywanie (osobną dla plików analitycznych, osobną dla plików 

funkcjonalnych).  

4.10. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z wykorzystaniem funkcjonalnych i analitycznych 

plików cookies jest uzależnione od uzyskania zgody Użytkownika na wykorzystanie (osobno) 

funkcjonalnych i analitycznych plików cookies za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies. 

Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.  

4.11. Jeżeli Użytkownik chce uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych plików tych kategorii tj. 

nazwy poszczególnych cookies, opisu działania, okresu ważności i pochodzenia, należy kliknąć przycisk 

"Zarządzaj cookies", który znajduje się w punkcie 8  Polityki prywatności - " Zarządzaj cookies" lub przycisk 

o tożsamej treści dostępny w stopce każdej podstrony Serwisu. Po pojawieniu się bannera cookie należy 

wybrać przycisk "Zarządzaj cookies" i następnie rozwinąć listę „Analityczne pliki cookie” albo 

„Funkcjonalne pliki cookies”, następnie znajdujący się pod każdą z list przycisk „Szczegóły”. 

5. ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES 

5.1. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania 

dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. W 

Serwisie Administrator odbiera od Użytkownika zgodę za pośrednictwem platformy zarządzania 



zgodą cookies. Zgoda ta może być wycofana w każdym momencie według zasad opisanych w punkcie 8.4 

poniżej. 

5.2. Zgoda nie jest wymagana jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do 

świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści) – Użytkownik nie 

ma możliwości zrezygnowania z tych plików cookies, jeśli chce korzystać z Serwisu. 

5.3. W celu otrzymywania reklamy dopasowanej do preferencji Użytkownika oprócz wyrażenia zgody na 

instalację plików cookies za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies, konieczne jest 

zachowanie odpowiednich ustawień przeglądarki, pozwalających na przechowywanie w urządzeniu 

końcowym Użytkownika plików cookies pochodzących z Serwisu. 

5.4. Wycofanie zgody na zbieranie plików cookies w Serwisie możliwe jest za pośrednictwem platformy 

zarządzania zgodą cookies. Użytkownik może wrócić do bannera poprzez kliknięcie w poniższy przycisk 

„Zarządzaj cookies” lub przycisk o tożsamej treści dostępny w stopce każdej podstrony Serwisu. 

5.4.1. Po wyświetleniu bannera, Użytkownik może wycofać zgodę poprzez kliknięcie przycisku 

"ZARZĄDZAJ COOKIES". Następnie należy przesunąć suwak przy wybranej kategorii plików cookies i 

wcisnąć przycisk "ZAPISZ USTAWIENIA I ZAMKNIJ". 

5.4.2. Użytkownik ma również możliwość wycofania zgody poprzez zmianę ustawień przeglądarki. 

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami: 

Internet Explorer: 

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookie.html/ 

Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB 

5.5.Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla 

wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami: 

http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory 

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookie.html
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory


http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN 

5.6. Aby skorzystać z praw do dostępu, poprawienia, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgłoszenia skargi lub zadania innego pytania w 

zakresie plików cookies, należy przesłać zapytanie na adres ceragem@ceragem.pl lub inne dane 

kontaktowe Administratora wskazane w Polityce prywatności. 

6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

6.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu 

przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania 

zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem 

przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony 

interes Administratora. 

6.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne 

do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w 

przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania 

dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 

7. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA 

7.1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu 

względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych. 

7.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją 

wycofać   w   dowolnym   momencie,   kontaktując   się   z   Administratorem lub korzystając z 

funkcjonalności udostępnionych w Serwisie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

7.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów 

marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a 

także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą 

prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów 

analitycznych i statystycznych). 

http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN


8. DANE KONTAKTOWE 

8.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: ceragem@ceragem.pl lub adres 

korespondencyjny: MBN Group Monika Borycka-Nosal al. Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków. 

9. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 

9.1. Użytkownik, który nie akceptuje warunków świadczenia usług w Serwisie po wejściu w życie nowszej 

wersji Polityki, może zaprzestać korzystania z usług Serwisu. 

9.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 20.12.2022 r. 

 


