
 

 
Polityka prywatności  

strony internetowej www.openconcept.pl 
 

 

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi 
oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej 
www.openconcept.pl. 

Administratorem strony jest firma Open Concept z siedzibą w Rokietnicy, os. Kalinowe 5b/12, kod 
pocztowy 62-090. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: office@openconcept.pl. 

 

DANE OSOBOWE 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), 
informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Open Concept z siedzibą w Rokietnicy, 
os. Kalinowe 5b/12, kod pocztowy 62-090, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie 
Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000532249, posiadająca NIP: 7811903455, REGON: 360119080. 
Adres e-mail: office@openconcept.pl, tel. 530 169 632. 

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w 
celu marketingowym oraz statystycznym. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony 
interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu wykorzystywania możliwości 
marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. 

4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługują 
Pani/Panu następujące uprawnienia: 

1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, 

2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

3. prawo do przenoszenia danych, 

4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli 
uprzednio wyraziła Pani/Pan taką zgodę, 

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez 
Administratora danych osobowych. 

Powyższe uprawnienia może Pani/Pan realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, 
kontaktując się z Administratorem danych pod adresem: rodo@openconcept.pl. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by 
skontaktować się z nami jako Administratorem danych. Administrator danych osobowych gwarantuje 
poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków  



 

bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych 
osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed 
dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie 
na terytorium Unii Europejskiej.  

Formularz kontaktowy i kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza 
kontaktowego lub poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazuje Pani/Pan swoje imię i 
nazwisko oraz swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości 
może Pani/Pan zawrzeć również inne dane osobowe.  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Pani/Pana zgoda 
wynikająca z zainicjowania kontaktu z nami.  

Pani/Pana dane osobowe przekazywane w ramach formularza kontaktowego lub kontaktu e-
mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Pani/Pana zapytania. Treść korespondencji 
może podlegać archiwizacji.  

PLIKI COOKIES  

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies. 

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 
użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają 
nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania 
na urządzeniu końcowym. 

3. Operator serwisu (Open Concept sp. z o. o.) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu 
końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp. 

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu: 

- dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede 
wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę; 

- przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza 
tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących 
trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony. 

Analiza i statystyka. Administrator wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak 
liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej 
wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. 
Korzysta w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są 
całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Pani/Pana identyfikację. W tym celu wykorzystywane są 
pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.  

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie strony 
udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach 
cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.   



 

Funkcje społecznościowe. Administrator zapewnia możliwość korzystania z funkcji 
społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja 
profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies 
administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.  

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są 
tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną 
stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu 
końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich 
ustawień. 

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować 
obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim 
urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. 
Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików 
(cookies)w urządzeniu końcowym. 

7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą 
ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu. 

8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) 
mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcom. 

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub 
na stronie jej producenta. 

 

LOGI SERWERA 

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest 
strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.  

Logi obejmują m.in. Pani/a adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i 
systemie operacyjnym, z jakiego Pan/i korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.  

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i 
nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Pani/Pana identyfikacji. 

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich 
zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.  

 


