
 

 

W tym dokumencie znajdą Państwo informacje, jak wykorzystujemy i przetwarzamy dane osobowe, 

jakie przysługują Państwu prawa, a także jak skontaktować się z nami w razie pytań dotyczących 

danych.  

I. ADMINISTRATOR: 

Administratorem Państwa danych osobowych, udostępnionych przez Państwa jest: PETROJET sp. 

z o.o. z siedzibą w miejscowości Kieszek 52, 26-670 Pionki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z 

siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000354683, NIP 796 290 94 73, 

REGON 142428908, wysokość kapitału zakładowego 1.000.005,00 zł (dalej: „Administrator”). 

Administrator zarządza stroną internetową www.petrojet.pl (dalej: Strona). Osoba, której dotyczą 

dane osobowe może skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Kieszek 52, 26-670 

Pionki lub pisząc na adres mailowy: rodo@petrojet.pl lub telefonując pod numer: 48 384 80 24 

II. AKTY PRAWNE: 

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodnie z:  

A. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, ze 

zm.; dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”), oraz  

B. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1; zwanym dalej: „RODO”).  

Państwa dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych zapewniających ochronę tych danych. Mimo zastosowania zabezpieczeń zgodnych  

z aktualną wiedzą i normami, nie można jednak wykluczyć ryzyka wykorzystania danych 

osobowych przez nieuprawnione osoby wskutek przestępstwa kradzieży tych danych.  

III.CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:  

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

A) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - zawarcia i wykonania umów, obsługi procesu 

zawierania umów, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania kierowane 

pocztą elektroniczną oraz kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze 

świadczeniem usług,  

B) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych,  

C) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) - prowadzenia wobec osoby, której dotyczą dane osobowe działań́ 

marketingowych tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, dopasowania 

reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Państwa treściami, kontakt z Państwem w celach 
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związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności i za Państwa zgodą - 

przez e-mail oraz telefon, obsługi zapytań przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej w 

sytuacji, gdy nie są̨ one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacją należności, 

prowadzeniem analiz statystycznych, przechowywaniem danych dla celów archiwizacyjnych, oraz 

zapewnieniem rozliczalności (prawnie uzasadniony interes Administratora),  

D) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) – zapisywania danych w plikach cookies (na podstawie zgody 

Państwa).  

IV. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH:  

Podanie przez Państwa danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne, jednak jest 

konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności strony internetowej na przykład do 

złożenia przez Państwa zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania umowy świadczenia 

usług), zapisania się do usługi newsletter lub skorzystania z naszych formularzy.  

V. UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE OSOBOWE:  

1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania potwierdzenia, czy 

są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych 

danych czy okresie ich przechowywania, a także prawo otrzymania ich kopii. Możecie Państwo 

także żądać sprostowania danych osobowych, ich uaktualnienia, ograniczenia ich przetwarzania, do 

udzielenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak też usunięcia określonych 

danych, w związku z czym Administrator danych podejmie wszelkie stosowne działania mające na 

celu spełnienie tej prośby, pod warunkiem, że jest to zgodne z przepisami prawa. Macie Państwo 

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych 

odbywało się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania Państwa danych, którego dokonano  na  podstawie  udzielonej  zgody   przed   jej   

cofnięciem. Macie  Państwo również prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w 

tym w celach marketingowych, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 powyżej należy wysłać e-mail na adres: 

rodo@petrojet.pl lub zadzwonić pod numer telefonu 48 384 80 24   

VI. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH: 

Przechowywanie informacji osobowych odbywa się wyłącznie przez taki okres, w którym są one 

niezbędne do realizacji zobowiązań, jak też przez okres w którym są one niezbędne do realizacji 

uprawnienia lub obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub 

polityk, regulacji bądź innych wymagań lub do momentu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia. 

Państwa dane pozyskane w celu nawiązania kontaktu lub w celu zawarcia umowy są 

przechowywane przez okres konieczny do nawiązania kontaktu lub okres niezbędny do zawarcia i 

wykonania umowy. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe przetwarzamy do końca okresu 

przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy. Dane osobowe, które przetwarzamy 

w celach marketingowych oraz badania satysfakcji, przetwarzamy wyłącznie w okresie 
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obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Państwo ważnego 

sprzeciwu.  

VII. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM:  

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim – naszym partnerom - wyłącznie 

na potrzeby prawidłowego wykonania umowy, jak również Państwa dane mogą być przekazywane 

naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy prowadzeniu naszej 

działalności i świadczeniu usług, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, przy czym 

takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie 

z naszymi poleceniami z zachowaniem wymogów RODO i ustawy o ochronie danych osobowych. 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na 

mocy obowiązujących przepisów prawa, takim jak organy wymiaru sprawiedliwości, także w celu 

ochrony uzasadnionych interesów własnych lub dochodzenia przysługujących nam praw. Nie 

wypożyczamy ani nie sprzedajemy Państwa danych osobowych.  

VIII. ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE: 

Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych do organizacji międzynarodowych.  

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR 

GOSPODARCZY:  

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność 

udostępnianych np. przez firmę Google, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do 

państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych 

Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia 

służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.  

Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione poprzez 

Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy 

decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających 

wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam 

zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w tamach tzw. 

programu Privacy Shield (więcej informacji na ten temat jest dostępne pod adresem: 

https://www.privacyshield.gov/).  

X. PROFILOWANIE DANYCH OSOBOWYCH: 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do 

czego wykorzystywane są informacje o Państwa zakupach, działaniach na stronie internetowej 

Administratora (IP komputera, pliki cookie), w celu dostosowania informacji marketingowych do 

Państwa indywidualnych preferencji.  

 

 



 

 

XI.USŁUGI ANALIZOWANIA SIECI STOSOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA:  

Administrator korzysta z usług analizowania sieci świadczonych przez Google LLC, Moutain View, 

California, USA, tj. z usługi Google Analytics. Usługa analizowania sieci Google opiera się na 

korzystaniu z plików „cookies”, które są plikami tekstowymi umieszczonymi na Państwa 

komputerze aby pomóc Stronie przeanalizować sposoby korzystania ze Strony przez 

użytkowników.  

XII. INFORMACJE HANDLOWE: 

Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Państwem na odległość (np. 

poprzez wiadomość e-mail). Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora 

działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Państwa 

zgody.  

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Zastrzegamy sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Wprowadzone 

zmiany w Polityce Prywatności zawsze będą publikowane na tej Stronie.  

2. Strona może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują 

postanowienia niniejszej Polityki Prywatności. W każdym takim przypadku prosimy o zapoznanie 

się z treścią polityki w przypadku każdej z odwiedzanych stron internetowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES  

 

1. Informujemy, że na stronie internetowej www.petrojet.pl, której administratorem jest:  

PETROJET sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kieszek 52, 26-670 Pionki, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – 

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000354683,  

NIP 796 290 94 73, REGON 142428908, wysokość kapitału zakładowego 1.000.005,00 zł, 

korzystamy z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu 

końcowym użytkownika (wykorzystujemy pliki cookies). Pliki cookies - tzw. „ciasteczka” - 

stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa 

urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania z naszej strony internetowej. Informujemy 

Państwa, że na naszej stronie internetowej nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych 

informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.  

2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 

(przeglądarka internetowa) domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies, przy czym 

mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia 

te mogą być przez Państwa w dowolnym czasie zmienione w szczególności w taki sposób, aby 

blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub też 

informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe 

informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach 

używanego oprogramowania do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej). W 

związku z powyższym informujemy Państwa, że ograniczenia używania plików cookies mogą mieć 

wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych, w tym naszej stronie.  

3. Do czego możemy wykorzystywać pliki cookies?:  

a) dostosowania zawartości naszej strony internetowej do Państwa preferencji oraz optymalizacji 

korzystania ze strony internetowej, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa 

urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych 

potrzeb,  

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo  

z naszej strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.  

4. Zastrzegamy sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki plików cookies bez 

konieczności informowania o tym użytkowników.  

5. Wprowadzone zmiany w Polityce pilików cookies zawsze będą publikowane na tej stronie i 

wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki plików cookies.  

 

 


