POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W LGL
1.

SKRÓTY I DEFINICJE

Polityka
RODO

Administrator lub LGL lub
Współadministrator

Dane
Dane wrażliwe
Dane specjalne

oznacza niniejszą Politykę przetwarzania danych
osobowych
oznacza rozporządzenie 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)
oznacza w zależności od kontekstu:
- kancelarię prawną Lewandowski Gradek
Lewandowska spółka partnerska radców prawnych
wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem
KRS: 0000519213, NIP: 7010438256, REGON:
147395645 lub
- kancelarię mediacyjną Małgorzata Gradek Lewandowska
REGON:
140262830,
NIP:
5271680943, lub
- kancelarię patentową LGL Kancelaria Patentowa
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do
rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS:
0000347924, NIP: 9512302364, REGON: 142285834
(wszystkie wskazane powyżej podmioty mają swoją
siedzibę w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 41/2B,
00 - 551 Warszawa)
oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1
RODO, o ile co innego nie wynika wyraźnie z
kontekstu
oznaczają dane specjalne i dane karne
oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj.
dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub
etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne

Dane karne
Osoba
Przetwarzanie

Podmiot przetwarzający
Profilowanie

Eksport danych
organ nadzorczy

lub światopoglądowe, przynależność do związków
zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu
jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub
dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji
seksualnej
oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane
dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa
oznacza każdą osobę fizyczną, której dane dotyczą i
której dane osobowe są przetwarzane przez LGL
oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych
na Danych w sposób zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie,
organizowanie, porządkowanie, przechowywanie,
adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie,
przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez
przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
udostępnianie
oznacza organizację lub osobę, której LGL
powierzyła przetwarzanie danych osobowych (np.
usługodawca IT, zewnętrzna księgowość)
oznacza dowolną formę zautomatyzowanego
przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny
niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w
szczególności do analizy lub prognozy aspektów
dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej
sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych
preferencji,
zainteresowań,
wiarygodności,
zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się
oznacza przekazanie danych do Państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej poza obszar
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
oznacza Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych

RCPD lub Rejestr
strona www
ustawa o radcach

oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych
Osobowych
oznaczają witrynę internetową pod adresem: lgliplaw.pl
ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych

2.

ZASADY, CELE, PODSTAWY PRAWNE i OKRES PRZETWARZANIA
DANYCH

2.1

Zasady ochrony Danych
W związku z prowadzoną przez LGL działalnością, jeżeli korzystają Państwo z
naszej strony www bądź z naszych usług i dobrowolnie przekazują nam swoje
Dane, wskazanie właściwego podmiotu odpowiedzialnego lub podmiotów
odpowiedzialnych jako współadministratorów za ich przetwarzanie zależy od
celu, w jakim te Dane zbieramy. LGL jako Administrator zbiera i przetwarza
Państwa Dane zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony
Danych, w tym RODO oraz innymi regulacjami, w szczególności wynikającymi
z ustawy o radcach.
LGL przetwarza Dane z poszanowaniem następujących zasad:
w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
w sposób przejrzysty (transparentność);
w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
z dbałością o prawidłowość Danych (prawidłowość);
nie dłużej niż potrzeba (czasowość).
LGL zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa Danych, w tym:
przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania Danych oraz
przeprowadza oceny skutków dla ochrony Danych tam, gdzie ryzyko
naruszenia praw i wolności osób jest wysokie;
dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka, stosując
pseudonimizację, szyfrowanie Danych oraz udzielając dostępu do
Danych wyłącznie osobom upoważnionym w zakresie niezbędnym dla

nich do wykonywania powierzonych przez Administratora zadań;
monitoruje adekwatność stosowanych rozwiązań;
zapewnia rejestrację operacji wykonywanych na Danych (w tym
nagrywanie wizerunków osób przebywających w pomieszczeniach
LGL) oraz środki cyberbezpieczeństwa składające się na zdolność do
ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i
odporności systemów i usług przetwarzania Danych oraz zdolności do
szybkiego przywrócenia dostępności Danych osobowych i dostępu do
nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
2.2

Cele
Przetwarzamy Państwa Dane w celach świadczonych przez LGL usług oraz
w związku z ich świadczeniem, takich jak:
świadczenie pomocy prawnej zgodnie z art. 6 ustawy o radcach, w tym
występowania w Państwa imieniu przed sądami i urzędami, udzielania
porad prawnych oraz sporządzania opinii prawnych;
świadczenie pomocy prawnej i technicznej w sprawach własności
intelektualnej, w tym w sprawach własności przemysłowej;
przeprowadzanie mediacji i szkoleń;
archiwizacja Danych przetwarzanych w związku ze świadczeniem
usług, pomocy prawnej oraz procesami rekrutacji;
spełnienie wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o
rachunkowości, w tym prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz
przechowywanie dowodów księgowych;
realizacja prawnie uzasadnionych interesów LGL lub strony trzeciej.

2.3

Podstawy prawne
Dane są przetwarzane zgodnie z art. 5 RODO i/lub art. 3, 4 i 6 ustawy o
radcach, w tym z poszanowaniem tajemnicy zawodowej radcy prawnego. W
zależności od celu, w jakim Państwa Dane są przetwarzane, podstawą
działania LGL jest:
Państwa zgoda na przetwarzanie Danych przekazana LGL, w
przypadku poproszenia o jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

wykonanie umowy zawartej pomiędzy Państwem a LGL, lub podjęcie
działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy - w tym
przekazanie LGL Danych podczas rozmów telefonicznych bądź
przesłanych pocztą elektroniczną przed dokonaniem zlecenia (art. 6
ust. 1 lit. b RODO);
uzyskanie Danych podczas kontaktów biznesowych (spotkań i wymiany
wizytówek) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na LGL (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO);
sytuacja, w której przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów LGL lub strony trzeciej (art. 6 ust.
1 lit. f RODO).
2.4

Okres przetwarzania Danych
Okres przechowywania danych osobowych zależy od konkretnego charakteru
i okoliczności (a zwłaszcza celu), w jakich Dane zostały zebrane. Państwa
Dane będą przetwarzane do czasu:
zrealizowania właściwych, prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez LGL związanych z przetwarzaniem określonych
Danych;
upływu terminów przedawnienia, których podstawą jest umowa, z którą
związane jest przetwarzanie Danych lub związanych z przedawnieniem
obowiązków LGL wynikających z przepisów prawa.

3.

PRAWA OSOB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

3.1

Kontakt z Administratorem
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Danych prosimy o
kontakt mailowy na adres: biuro@lgl-iplaw.pl bądź pocztą na adres ul.
Mokotowska 41/2B, 00-551 Warszawa:
w ramach kancelarii prawnej - Lewandowski Gradek Lewandowska
spółka partnerska radców prawnych
w ramach kancelarii mediacyjnej – Kancelaria Mediacyjna Malgorzata
Gradek - Lewandowska

w ramach kancelarii patentowej – LGL Kancelaria Patentowa spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
3.2

Cofniecie zgody na przetwarzanie.
Zgodę na przetwarzanie Danych można cofnąć pisząc na adres: biuro@lgliplaw.pl. Prosimy pamiętać, że cofnięcie zgody odnosi skutek od momentu
tego zdarzenia. Dopóki nie dowiemy się, że nie chcecie Państwo abyśmy
przetwarzali Państwa Dane, nasze działania są zgodne z prawem.

3.3

Nieprzetwarzanie
LGL informuje zidentyfikowane osoby o tym, że nie przetwarza Danych ich
dotyczących, jeśli takie osoby zgłosiły żądanie dotyczące ich praw.

3.4

Dostęp do Danych
Na żądanie osoby której Dane są przetwarzane, dotyczące dostępu do
Danych, LGL informuje, czy przetwarza Dane żądającej osoby oraz informuje
o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada
obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu Danych), a także udziela Państwu
dostępu do tych Danych.

3.5

Odmowa
LGL informuje Państwa, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie
rozpatrzenia żądania i o Państwa prawach z tym związanych.

3.6

Kopie Danych
Na Państwa żądanie LGL wydaje kopię Danych dotyczących Państwa i
odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii Danych. LGL może wprowadzić
cennik kopii Danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie Danych.

3.7

Sprostowanie Danych
LGL dokonuje sprostowania nieprawidłowych Danych na Państwa żądanie.
LGL ma prawo odmówić sprostowania Danych, chyba że Państwo w rozsądny
sposób wykażecie nieprawidłowości Danych, których sprostowania się
domagacie. W przypadku sprostowania Danych LGL na Państwa żądanie
poinformuje Państwa o odbiorcach Danych.

3.8

3.9

Uzupełnienie Danych
LGL uzupełnia i aktualizuje Dane na Państwa żądanie. LGL ma prawo
odmówić uzupełnienia Danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami
przetwarzania Danych. LGL może polegać na Państwa oświadczeniu, co do
uzupełnianych Danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle
przyjętych przez LGL procedur, prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać
oświadczenie za niewiarygodne.
Usunięcie Danych
Na Państwa żądanie, LGL usuwa Dane, gdy:
podane przez Państwa Dane nie są niezbędne do celów, w których
zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach;
zgoda na ich przetwarzanie została przez Państwa cofnięta, a nie ma
innej podstawy prawnej przetwarzania;
wnieśli Państwo skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych
Danych;
Państwa Dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
konieczność usunięcia Państwa Danych wynika z obowiązku
prawnego.

3.10 Ograniczenie przetwarzania
LGL na Państwa żądanie dokonuje ograniczenia przetwarzania Państwa
Danych, gdy:
kwestionujecie Państwo prawidłowość Danych – na okres pozwalający
sprawdzić ich prawidłowość;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się
usunięciu Danych, żądając w zamian ograniczenia ich
wykorzystywania;
LGL nie potrzebuje już Państwa Danych ale są one potrzebne do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
wnieśli Państwo sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn
związanych z Państwa szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia,
czy po stronie LGL zachodzą prawnie uzasadnione podstawy
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

W trakcie ograniczenia przetwarzania LGL przechowuje Dane, natomiast nie
przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje) bez Państwa zgody, chyba
że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego.
3.11 Przenoszenie Danych
Na Państwa żądanie LGL wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje
innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, Państwa Dane, które zostały przez
Państwa dostarczone do LGL, przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub
w celu zawarcia lub wykonania umowy zawartej z Państwem, w systemach
informatycznych LGL.
3.12 Sprzeciw w szczególnej sytuacji
Jeżeli zgłoszą Państwo umotywowany, Państwa szczególną sytuacją,
sprzeciw względem przetwarzania Danych, a Dane przetwarzane są przez
LGL w oparciu o uzasadniony interes LGL lub o powierzone LGL zadanie w
interesie publicznym, LGL uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie
LGL ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne
wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
3.13 Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego
Jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw względem przetwarzania Państwa Danych
przez LGL na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie
profilowania), LGL uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.
3.14 Brak profilowania
Obecnie Państwa Dane nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form
zautomatyzowanego przetwarzania Danych.
3.15 Prawa osób trzecich
Realizując prawa osób, których dane dotyczą, LGL wprowadza proceduralne
gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w
przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie Państwa

żądania o wydanie kopii Danych lub prawa do przeniesienia Danych może
niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z
ochroną Danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę
handlową, dobra osobiste itp.), LGL może zwrócić się do Państwa w celu
wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z
odmową zadośćuczynienia żądaniu.
3.16 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych)
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Danych osobowych narusza
Państwa prawa, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego w
zakresie ochrony dany osobowych.
4.

ODBIORCY DANYCH, PRZEKAZANIE POZA EOG

4.1

Przetwarzający
LGL na podstawie umowy powierzenia przetwarzania Danych udostępnia
Dane podmiotom świadczącym usługi IT, w tym usługi cloud computing,
podmiotom świadczącym usługi w zakresie działań marketingowopromocyjnych, obsługi księgowej, ochrony i monitoringu, współpracującym z
LGL podmiotom, a także zgodnie z innymi zasadami RODO organom
administracji, służbom państwowym i sądom.

4.2

4.3

Eksport Danych
Twoje Dane mogą być przekazywane przez Administratora do państwa
trzeciego po uprzednim poinformowaniu Cię przez Administratora i spełnieniu
warunków określonych w art. 44 RODO.
Administrator korzysta także z narzędzi oferowanych przez Meta Platforms
Ireland Limited (poprzednio Facebook Ireland Ltd.) takich jak: Facebook,
Messenger, z LinkedIn oferowanego przez LinkedIn Ireland Unlimited
Company oraz wtyczek społecznościowych takich m.in. jak: Facebook,
LinkedIn oraz Tweeter. Wobec tego, iż są to podmioty międzynarodowe mogą
one przekazywać Twoje Dane do państwa trzeciego na podstawie

standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską
oraz zgodnie z zasadami przetwarzania danych w tych podmiotach, dla:
Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation,
LinkedIn https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy.
5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1

Privacy by design
LGL zarządza zmianami mającymi wpływ na prywatność. W tym celu
procedury uruchamiania nowych projektów i inwestycji w LGL uwzględniają
konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę Danych, zapewnienie
prywatności już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku
nowego projektu.

5.2

Zmiany Polityki
Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki w przyszłości, wynikające z
weryfikacji i aktualizacji Polityki będą publikowane na stronie www.

5.3

Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych
przez LGL, mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem
e-mail: biuro@lgl-iplaw.pl oraz pod numerem telefonu +48 513 454 676.

5.4

Obowiązywanie Polityki.
Polityka obowiązuje od 24.10.2022 r.

PLIKI COOKIES (TZW. „CIASTECZKA”)
LGL, czyli dalej łącznie:
•
kancelaria prawna Lewandowski Gradek Lewandowska spółka
partnerska radców prawnych wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod
numerem KRS: 0000519213, NIP: 7010438256, REGON:147395645
lub
•
kancelaria mediacyjna Małgorzata Gradek - Lewandowska REGON:
140262830, NIP: 5271680943, lub
•
kancelaria patentowa LGL Kancelaria Patentowa spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem
KRS: 0000347924, NIP: 9512302364, REGON: 142285834
(wszystkie wskazane powyżej podmioty mają siedzibę w Warszawie przy ul.
Mokotowskiej 41/2B, 00 - 551 Warszawa)
zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu
gromadzenia danych związanych z korzystaniem przez Ciebie z serwisu
www.lgl-iplaw.pl (dalej: „Serwis”).
Plik cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne w postaci plików
tekstowych, które Serwis wysyła do przeglądarki użytkownika i które
przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę.
Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i
odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania
ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
LGL wykorzystuje pliki cookies:
⎯
pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu użytkownika do
czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia
przeglądarki internetowej oraz

⎯

pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu użytkownika przez
czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Ciebie oraz
⎯
pliki cookies podmiotów zewnętrznych, czyli pochodzące np. z
serwerów reklamowych, serwerów dostawców usług (np. map
umieszczanych w Serwisu) współpracujących z administratorem
Serwisu, te pliki pozwalają dostosowywać np. reklamy do preferencji i
zwyczajów ich użytkowników.
Informacje zebrane na podstawie plików cookies może odczytać tylko LGL oraz
- ze względów technicznych - Zaufani Partnerzy. Lista Zaufanych Partnerów
dostępna jest niżej.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies,
wyróżniane w zależności od celu w jakim Instytut je wykorzystuje:
a.

b.

niezbędne – pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług
dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies oraz
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.
wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w
ramach Serwisu;
pozostałe:
•
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie”
profilu i ustawień użytkownika oraz personalizację jego
interfejsu;
•
„analityczne” piliki cookies, zbierające dane i tworzące statystyki,
które umożliwiają pomiar efektywności działań marketingowych
bez identyfikacji danych osobowych oraz ulepszanie
funkcjonowania strony internetowej, w szczególności cookies
używane w celu rozróżnienia użytkowników, zebrania informacji
na temat ilości wizyt użytkownika oraz daty jego ostatniej i
pierwszej wizyty;
•
„marketingowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie
użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich

zainteresowań, bez identyfikacji danych osobowych, w tym w
szczególności cookies używane do ponownego angażowania
odwiedzających, którzy mogą przekształcić się w klientów na
podstawie zachowania na stronie i reklamowania produktów od
reklamodawców zewnętrznych.
W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje stałych plików cookies,
wyróżniane w zależności od pochodzenia: własne (tzw. 1st party) oraz
zewnętrzne (tzw. 3rd party) – czyli „pliki cookies stron trzecich”.
•
pliki własne – pliki cookies Serwisu konfigurowane tylko na własne
potrzeby,
•
pliki cookies stron trzecich – pliki cookies należące do podmiotów
zewnętrznych, które Serwis umieszcza żeby mogły być wykorzystane
w innych serwisach.
Pliki cookies stron trzecich mogą być wykorzystywane do mierzenia konwersji
reklamowych, które przede wszystkim pozwalają reklamodawcom określić, jak
często użytkownicy, którzy kliknęli w reklamy, wykonują jakieś działania w ich
witrynach oraz do remarketingu reklam. Pliki cookies stron trzecich są
nadawane użytkownikom, którzy za pośrednictwem Serwisu weszli na
konkretną stronę albo wykonali akcję.
Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Serwis i jego usługi dla potrzeb
użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu
oraz zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu. Stosujemy odpowiednie
organizacyjne, techniczne i administracyjne środki w celu zachowania
dokładności i aktualności Danych osobowych znajdujących się pod naszą
kontrolą oraz w celu ochrony tych Danych osobowych przed
nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem bądź
przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem tych Danych.
Pliki cookies niezbędne są również do utrzymania sesji użytkownika po
opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do
formularza bez utraty jego parametrów, co wiązało by się z ponowną
koniecznością jego uzupełniania.

Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może
całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików cookies.
Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies na urządzeniu
użytkownika Serwisu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych
funkcjonalności Serwisu, do czego użytkownik jest w pełni uprawniony, ale
musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności
dostępnych w Serwisu.
Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „cookies” w opisanym
powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze
szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową
producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta
użytkownik.
Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej
przeglądarki internetowej oraz na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl/.
Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki
„cookies”: to Internet Explorer, Mozilla FireFox. Google Chrome, Opera. Więcej
na
temat
cookies
można
przeczytać
na
stronie www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji "Pomoc" w menu
przeglądarki internetowej.
Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie cookies
oraz rozwój Serwisu mogą wpłynąć na zmiany w Polityce cookies. O wszelkich
zmianach Polityki cookies Instytut poinformuje bezzwłocznie użytkowników za
pośrednictwem Serwisu.
Polityka cookies obowiązuje od dnia 24.10.2022 r.

