
Polityka prywatności PCB Baltic 
UAB „PCB Baltic” (dalej – Administrator Danych) szanuje prywatność użytkowników i zobowiązuje się do 

jej przestrzegania zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności (dalej – Polityka). Niniejszą 

Polityką Administrator Danych pragnie szczegółowo poinformować o zasadach przetwarzania danych 

osobowych użytkowników bez względu na sposób porozumiewania się z Administratorem Danych: 

osobiście, za pomocą elektronicznych środków komunikacji (np. za pośrednictwem strony internetowej 

Administratora Danych lub pocztą e-mail) lub w dowolny inny sposób. 

Administrator Danych zobowiązuje się do przejrzystego udzielenia informacji dotyczących zakresu, celów 

przetwarzania danych osobowych, okresów przechowywania danych osobowych, jak również podstawy 

prawnej przetwarzania danych oraz innych informacji, które muszą zostać udostępnione przez 

Administratora Danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Prosimy o poświęcenie czasu na zapoznanie się z niniejszą Polityką i w przypadku powstania pytań – o 

śmiały kontakt z Administratorem Danych w jeden ze sposobów wymienionych w końcu Polityki. 

 

Spółka PCB Baltic jest zarządcą witryny www.pcbbaltic.lt. 

Informacje kontaktowe dotyczące administratora danych: 

UAB „PCB Baltic” 

Kod osoby prawnej: 300861592 

Adres: ul. Nadruvos 10, LT-06228 Wilno 

E-mail: sales@pcbbaltic.lt 

 

Oświadczamy, że dane osobowe użytkowników będą zbierane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

Unii Europejskiej i Republiki Litewskiej oraz rozporządzeniami instytucji kontrolujących, stosowane będą 

wszelkie rozsądne środki techniczne i administracyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych 

dotyczących użytkowników witryny, zebranych przez Administratora Danych, przed utratą, dostępem i/lub 

zmianą. Personel Administratora Danych został zobowiązany na piśmie do nieujawniania tych danych 

stronom trzecim, jak również do nierozpowszechniania informacji dotyczących klientów spółki, w tym 

informacji dotyczących użytkowników witryny Administratora Danych i sieci społecznościowych, 

uzyskanych w miejscu pracy. 

Osoby w wieku poniżej lat 14 nie mogą udostępniać żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszej 

witryny. Informacje osobowe mogą być przez nie udostępniane wyłącznie po uzyskaniu zgody rodziców lub 

opiekunów. 

Pojęcia zastosowane w niniejszej Polityce powinny być rozumiane w sposób odpowiadający ich określeniu 

w Regulaminie Ogólnym o Danych Osobowych Nr 2016/679 (UE). 

Radzimy uważnie zapoznać się z niniejszą Polityką, ponieważ każdorazowo podczas odwiedzania niniejszej 

strony internetowej użytkownik akceptuje opisane w niej warunki. W przypadku niezaakceptowania naszych 

warunków prosimy nie odwiedzać naszej witryny, nie korzystać z jej treści i/lub naszych usług. 

 

Dane osobowe użytkownika, tj. wszelkie informacje dotyczące użytkownika, pozwalające Administratorowi 

Danych na zidentyfikowanie użytkownika, uzyskiwana jest na różne sposoby: 

 informacje (dane osobowe) mogą zostać udzielone przez użytkownika osobiście (np. podczas 

wypełniania formularza zapytania, zgłodzenia się telefonicznego, subskrypcji newsletterów lub na 

inne sposoby osobistego kontaktu użytkownika z Administratorem Danych); 

 informacje dotyczące użytkownika mogą zostać uzyskane w sposób automatyczny (podczas 

odwiedzania przez użytkownika naszej strony (za pomocą plików cookie i podobnych technologii), 

podczas odwiedzania przez użytkownika kont Administratora Danych w sieciach społecznościowych 

Facebook, Linkedin, Google+, Youtube), podczas pobytu użytkownika w siedzibie, 

przedstawicielstwie i/lub na stosiku Administratora Danych podczas trwania targów. 

Użytkownik może udostępnić Administratorowi Danych swoje dane osobowe w sposób bezpośredni. 

Zazwyczaj do następuje, gdy: 

 użytkownik udostępnia swoje dane w celu uzyskania informacji dotyczących usług/produktów 

oferowanych przez Administratora Danych; 

 użytkownik udostępnia swoje dane wraz ze złożonym wnioskiem lub reklamacją; 

 użytkownik prenumeruje newslettery Administratora Danych lub inną komunikację; 

 użytkownik bierze udział w sondażu. 



Informacje dotyczące użytkownika mogą być zbierane w sposób automatyczny. Zazwyczaj to następuje, 

gdy: 

 użytkownik wysyła zapytania za pośrednictwem kont Administratora Danych w sieciach 

społecznościowych; 

 użytkownik korzysta z witryny (dane uzyskiwane za pomocą plików cookie i podobnych 

technologii. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookie używanych przez Administratora 

Danych podane są poniżej); 

 użytkownik dokonuje publicznych wpisów na stronach głównych sieci społecznościowych 

obserwowanych przez Administratora Danych. 

O ile nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, Administrator Danych może uzyskać 

informacje dotyczące użytkownika od osób trzecich.  

Administrator Danych może uzyskać informacje dotyczące użytkownika od samego użytkownika, ze źródeł 

publicznych i handlowych, kojarzyć ją z innymi informacjami uzyskanymi od użytkownika i dotyczącymi 

użytkownika. 

Administrator Danych stara się zbierać jak najmniejsze ilości informacji dotyczących użytkownika, jednak w 

ramach swojej działalności zbierane są przez niego następujące informacje: 

 informacje niezbędne dla wykonania usług/sprzedaży produktów przez Administratora Danych na 

rzecz użytkownika; 

 informacje udostępnione przez użytkownika w zapytaniach; 

 informacje udostępnione przez użytkownika podczas kontaktu telefonicznego z Administratorem 

Danych; 

 informacje niezbędne dla ustalenia tożsamości i przekonania się, że użytkownik jest uprawniony do 

zawierania umów; 

 informacje dotyczące zachowania się użytkownika na naszej stronie internetowej; 

 informacje usystematyzowane dotyczące zwyczajów korzystania ze strony internetowej przez 

wszystkich użytkowników strony. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzanych przez nas danych podane są w 

kolejnym rozdziale. 

Użytkownik może zdecydować się na nieudostępnienie Administratorowi Danych pewnych informacji (np. 

informacji wymaganych w formularzu zapytania), jednak w takim przypadku Administrator Danych nie 

będzie mógł wykonać usług lub będzie mógł wykonać usługi jedynie częściowo. 

Powyżej wymienione informacje będą przetwarzane w następujących celach: 

 zawarcia i realizacji umów kupna-sprzedaży i innych umów; 

 informowania związanego z zamówieniami użytkownika, wnioskami dotyczącymi usług, towarów i 

in.; 

 marketingowym*, np. wyświetlania indywidualnie dostosowanych reklam i treści fundatorów oraz 

przesyłania wiadomości zawierających informacje dotyczące promocji, jak również dokonania 

oceny i analizy rynku, klientów, towarów i usług (w tym zbierania opinii użytkowników 

dotyczących towarów i usług, organizacji sondaży klientów/kontrahentów, konkursów lub promocji, 

o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa); 

 uzyskania wiedzy na temat sposobu korzystania przez ludzi z naszych produktów i usług, abyśmy 

mogli je doskonalić i tworzyć nowe treści, produkty i usługi; 

 obrony swoich interesów w sądzie lub innej instytucji. 

⃰ Informujemy, że Administrator Danych posiada prawo do przesyłania pocztą elektroniczną do swoich 

klientów/potencjalnych klientów lub osób, które wypełniły formularz zamówienia, informacje reklamowe 

dotyczące podobnych produktów lub usług, użytkownik zaś posiada prawo do rezygnacji z przesyłania przez 

nas treści marketingu bezpośredniego teraz lub w dowolnym innym czasie, informując nas o swojej decyzji 

pocztą e-mail sales@pcbbaltic.lt lub za pomocą linku rezygnacji znajdującego się w samym newsletterze. 

 

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się w oparciu o jedną lub kilka podstaw prawnych: 

 wykonywanie wymagań zawartych w przepisach prawa; 

 realizacja umowy zawartej z użytkownikiem; 

 interesy prawne Administratora Danych, o ile interesy prywatne użytkownika mają charakter 

podrzędny w stosunku do interesów Administratora Danych; 



 w poszczególnych przypadkach – zgoda użytkownika. 

 

Rodzaje danych osobowych użytkownika i podstawy prawne przetwarzania tych danych w odpowiednich 

celach są wymienione poniżej: 

 imię, nazwisko, kod osobowy, numer telefonu, adres, adres e-mail zbierane są w celu zawarcia i 

realizacji umów kupna-sprzedaży i innych umów. Podstawa prawna – realizacja umowy zawartej z 

użytkownikiem, wykonanie wymagań określonych w przepisach prawa; 

 imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, informacje płatnicze, inne informacje, które mogą być 

niezbędne w toku świadczenia usług, zbierane są w celach marketingowych, np. wyświetlania 

indywidualnie dostosowanych reklam i treści fundatorów oraz przesyłania wiadomości 

zawierających informacje dotyczące promocji, jak również dokonania oceny i analizy rynku, 

klientów, towarów i usług (w tym zbierania opinii użytkowników dotyczących towarów i usług, 

organizacji sondaży klientów). Interes prawny – informowanie o spostrzeżonych wadach /awariach, 

udzielanie informacji dotyczących usług, imprez, nowości i innych aktualiów; wymagana jest zgoda 

użytkownika; 

 adres IP, wersja systemu operacyjnego i parametry urządzenia wykorzystywanego do odczytywania 

treści, godzina i czas korzystania z sesji, wszelkie informacje przechowywane w plikach cookie 

zainstalowanych na komputerze użytkownika lub informacje dotyczące najbliższych punktów 

dostępu WiFi oraz wież łącza komórkowego, które możemy uzyskać w ramach korzystania przez 

użytkowników z naszej witryny. Informacje tego rodzaju zbierane są w celu uzyskania wiedzy na 

temat sposobu korzystania przez ludzi z naszych usług, abyśmy mogli je doskonalić i tworzyć nowe 

treści, produkty i usługi. Interes prawny przetwarzania danych osobowych użytkownika w tych 

celach to kontrola jakości naszych usług, tworzenie i doskonalenie zawartości witryny, zapewnienie 

bezpieczeństwa witryny; 

 informacje ogólne dotyczące kandydata: imię, nazwisko, data urodzenia, miejscowość lub adres 

miejsca zamieszkania, adres e-mail i/lub numer telefonu kandydata, informacje dotyczące 

doświadczenia zawodowego kandydata (pracodawcy, okresu zatrudnienia, stanowiska, zakresu 

odpowiedzialności i/lub osiągnięć), informacje dotyczące wykształcenia kandydata (zakładu 

nauczania, okresu nauczania, zdobytego wykształcenia i/lub kwalifikacji), informacje dotyczące 

dokształcenia się (odbytych szkoleń, zdobytych certyfikatów), informacje dotyczące wiedzy 

języków, technologii informatycznych, prowadzenia pojazdów, innych kompetencji, inne 

informacje, które użytkownik podaje w CV, w liście motywacyjnym lub innych dokumentach 

kandydata. Referencje, opinie pracodawców: osoba wydająca referencje lub opinię, jej kontakty, 

treść referencji lub opinii. Informacje dotyczące oceny kandydata: podsumowanie rozmowy z 

kandydatem, wglądy i opinie osoby/osób przeprowadzającej/-ych rozmowę, wyniki testu kandydata. 

Informacje tego rodzaju zbierane są ze względu na ocenę i zatrudnienie kandydatów do pracy. 

Podstawa prawna – zgoda użytkownika; 

 Cel – obrona własnych interesów w sądzie lub innej instytucji. W zależności od złożonego pozwu 

lub roszczenia, w tym celu mogą być przetwarzane wszystkie posiadane przez nas dane osobowe 

użytkownika wyszczególnione w niniejszej Polityce. Podstawa prawna – wykonywanie wymagań 

określonych w przepisach prawa, interes prawny – obrona przed złożonym pozwem lub 

roszczeniem. 

 

W przypadku, gdy Administrator Danych nie będzie mógł bazować na jednym z powyższych podstaw 

prawnych, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych użytkownika użytkownik będzie proszony 

o udzielenie zgody (będzie to wynikać z okoliczności i kontekstu). 

W przypadku, gdy Administrator Danych będzie przetwarzać dane osobowe użytkownika w innych celach 

niż zostały wymienione w niniejszej Polityce, użytkownik zostanie o tym poinformowany osobno. 

W przypadku udzielenia przez użytkownika informacji osobowych dotyczących osób powiązanych 

Administratorowi Danych użytkownik powinien poinformować te osoby, a w razie potrzeby – uzyskać ich 

zgodę oraz zapoznać je z niniejszą Polityką. Administrator Danych może również zbierać dane osobowe 

użytkownika, jeśli użytkownik jest przedstawicielem klienta (osoby prawnej) Administratora Danych. 

 

Administrator Danych może udostępniać dane osobowe użytkownika: 

 oddziałom Administratora Danych; 



 urzędom kredytowym i innym urzędom finansowym działającym na Litwie; 

 instytucjom państwowym, samorządowym i organom ścigania; 

 firmom świadczącym usługi na zlecenie Administratora Danych; 

 innym partnerom biznesowym wybranym przez Administratora Danych z wielką 

odpowiedzialnością; 

 innym stronom, gdy jest to wymagane przez prawo lub jest to niezbędne w celu obrony interesów 

prawnych Administratora Danych. 

 

Obecnie firmami świadczącymi usługi na zlecenie Administratora Danych są: dostawcy usług 

informatycznych, firmy kurierskie, agencje reklamowe, audytorzy, prawnicy. Możliwości korzystania przez 

te firmy z danych osobowych użytkownika są ograniczone, nie mogą one korzystać z informacji dotyczących 

użytkowników w innych celach niż w celu wykonywania usług na rzecz Administratora Danych. 

Aby umożliwić przesyłanie ofert marketingu bezpośredniego Administratora Danych i/lub partnerów 

biznesowych Administratora Danych, użytkownik zostanie poproszony o udzielenie osobnej zgody. 

Innymi stronami, którym mogą zostać przekazane informacje dotyczące użytkownika posiadane przez 

Administratora Danych, o ile jest to niezbędne w celu obrony naszych interesów prawnych, są organy 

władzy, pracownicy prowadzący dochodzenie wstępne, sądy itd. 

Nieraz istnieje potrzeba przekazania przez Administratora Danych informacji dotyczących użytkownika do 

innych krajów, gdzie poziom stosowanej polityki ochrony danych osobowych może być niższy. W takich 

przypadkach podejmiemy wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych 

danych osobowych. 

Bardzo rzadko (np. w przypadkach wyjątkowych życzeń użytkownika dotyczących naszych produktów) 

Administrator Danych może być zmuszony do przesłania danych osobowych użytkownika do krajów spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

W przypadku konieczności przesłania przez Administratora Danych informacji osobowych użytkownika do 

krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego użytkownik zostanie poinformowany o tym przez 

Administratora Danych, ponadto Administrator Danych zadba o zastosowanie przynajmniej jednego z 

poniższych środków bezpieczeństwa: 

 umowa zawarta z odbiorcą danych osobowych będzie oparta na standardowych warunkach umów 

zatwierdzonych przez Komisję Europejską; 

 odbiorca danych osobowych będzie działać w kraju uznanym przez Komisję Europejską jako kraj 

stosujący adekwatne standardy ochrony danych; 

 pozwolenie od Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

 

Administrator Danych wdrożył rozsądne i właściwe fizyczne i techniczne środki ochrony informacji 

zbieranych w celach udostępnienia treści/wykonania usług. Należy jednak pamiętać, że mimo wszelkich 

działań podejmowanych w celu ochrony danych osobowych użytkownika żadna witryna, operacja 

wykonywana przez Internet, żaden system komputerowy lub łącze bezprzewodowe nie są w pełni 

bezpieczne. 

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez Administratora Danych przez okres niezbędny dla 

osiągnięcia ustawionego celu. Po osiągnięciu tego celu dane osobowe użytkownika są usuwane, oprócz 

przypadków, gdy przepisy prawa zobowiązują Administratora Danych do przechowywania informacji w 

celach podatkowych lub dane te mogą być niezbędne w celu przeprowadzenia dochodzenia wstępnego, 

jednak w każdym przypadku okres przechowywania danych osobowych nie przekracza 10 lat. Po upływie 

tego terminu dane zostają usunięte w taki sposób, aby ich odtworzenie nie było możliwe. 

  

Zazwyczaj okresy przechowywania danych osobowych są następujące: 

 dane płatnicze i zawarte w umowach kupna-sprzedaży oraz innych umowach – 10 lat od dokonania 

płatności; 

 dane udostępnione przez kandydatów do pracy – 6 miesięcy od końca rekrutacji; 

 dane osobowe wykorzystywane w celach marketingowych – dopóki użytkownik jest czynnym 

klientem Administratora Danych i dodatkowo przez 2 lata po ostatniej wizycie użytkownika u 

Administratora Danych lub ostatniej czynności na witrynie Administratora Danych; 

 wpisy do systemów informatycznych (logi) – przynajmniej przez jeden rok; 



 dane analityczne – zazwyczaj dane tego rodzaju są zbierane w sposób automatyczny, podczas 

odwiedzania witryny przez użytkownika i zostają zanonimizowane/uogólnione tuż po ich uzyskaniu. 

 

Podmiotowi, którego dotyczą dane przetwarzane w ramach działalności Administratora Danych, w 

zależności od sytuacji, przysługują następujące prawa: 

 wiedzy (bycia poinformowanym) o przetwarzaniu jego danych osobowych (prawo wiedzy); 

 zapoznania się z zakresem danych i sposobem ich przetwarzania (prawo zapoznania się); 

 żądania sprostowania lub, ze względu na cele przetwarzania danych osobowych, uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych (prawo sprostowania); 

 usunięcia danych lub żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych (oprócz 

przechowywania) (prawo usunięcia i „bycia zapomnianym”); 

 żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych w przypadku 

zaistnienia jednej z przyczyn prawnych (prawo ograniczenia); 

 przenoszenia danych osobowych (prawo przenośności); 

 wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym czasie, gdy 

przetwarzanie danych odbywa się w interesach publicznych lub jest niezbędne w dążeniu do 

interesów Administratora Danych lub strony trzeciej. Aby Administrator Danych mógł przetwarzać 

dane osobowe, powinien on udowodnić, że przetwarzanie danych odbywa się z uzasadnionych 

przyczyn prawnych, które mają charakter nadrzędny w stosunku do interesów podmiotu, którego 

dotyczą dane (prawo sprzeciwu); 

 wystąpienia ze skargą u Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

 

Administrator Danych może nie stworzyć użytkownikowi warunków do realizacji powyżej wymienionych 

praw, jeśli w przypadkach uwzględnionych w przepisach prawa istnieje konieczność zapewnienia prewencji 

przestępczości, naruszeń etyki służbowej lub zawodowej, badania i ustalenia, również ochrony praw i 

wolności podmiotu, którego dotyczą dane, lub innych osób. 

Prawa użytkownika zostaną zrealizowane po uprzednim potwierdzeniu tożsamości użytkownika osobiście 

lub pocztą e-mail. 

Użytkownikowi przysługują następujące prawa: 

 wiedzy (bycia poinformowanym) o przetwarzaniu jego danych osobowych (prawo wiedzy) – 

użytkownik posiada prawo do uzyskania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych 

przed rozpoczęciem przetwarzania w języku ścisłym, prostym i zrozumiałym; 

 zapoznania się z zakresem danych i sposobem ich przetwarzania (prawo zapoznania się) – po 

potwierdzeniu tożsamości użytkownika Administrator Danych udzieli użytkownikowi informacji 

pod warunkiem, że nie będzie to ograniczać praw i wolności innych osób. Prawo to znaczy: 

 poinformowanie, czy Administrator Danych przetwarza dane osobowe użytkownika; 

 udostępnienie listy przetwarzanych danych osobowych dotyczących użytkownika; 

 podanie szczegółowej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych dotyczących 

użytkownika; 

 poinformowanie, czy Administrator Danych przesyła dane osobowe dotyczące użytkownika do 

krajów trzecich, jeśli tak – jakie rodzaje środków bezpieczeństwa są przez niego stosowane; 

 podanie źródła uzyskania danych osobowych dotyczących użytkownika; 

 poinformowanie, czy stosowane jest profilowanie danych osobowych; 

 podanie okresu przechowywania danych osobowych. 

 żądania sprostowania lub, ze względu na cele przetwarzania danych osobowych, uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych (prawo sprostowania) – ma zastosowanie w przypadkach, gdy 

posiadane przez nas dane osobowe są niekompletne; 

 usunięcia danych (prawo „bycia zapomnianym”) – ma zastosowanie, jeżeli: 

 informacje posiadane przez Administratora Danych są zbędne w osiągnięciu ustawionych celów; 

 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika, zaś użytkownik cofnął 

udzieloną zgodę; 

 przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o interesy prawne, zaś po wpłynięciu prośby 

użytkownika okazało się, że interesy prywatne użytkownika są ważniejsze; 

 informacje zostały uzyskane nielegalnie. 



 żądania zaprzestania działań przetwarzania danych osobowych (oprócz przechowywania) – to prawo 

może być realizowane na okres zbadania sytuacji, tj. gdy: 

 użytkownik ma wątpliwości co do kompletności informacji; 

 użytkownik wyraża sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, gdy odbywa się to w 

oparciu o interesy prawne; 

 Administrator Danych wykorzystuje informacje nielegalnie, jednak użytkownik nie chce, aby 

zostały one usunięte; 

 Administrator Danych nie potrzebuje informacji, jednak użytkownik żąda ich przechowywania 

ze względu na spór toczony w sądzie. 

 żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych w przypadku 

zaistnienia jednej z przyczyn prawnych (prawo ograniczenia) – użytkownik może zabronić 

Administratorowi Danych wykorzystywania danych osobowych dotyczących użytkownika w celach 

marketingu bezpośredniego; 

 przenoszenia danych osobowych (prawo przenośności) – to prawo może być realizowane, jeśli 

użytkownik udostępnił swoje dane i Administrator Danych je przetwarza w sposób automatyczny na 

podstawie zgody udzielonej przez użytkownika lub umowy zawartej z użytkownikiem; 

 wyrażenia sprzeciwu (prawo sprzeciwu) – to prawo może być realizowane, gdy przetwarzanie 

danych odbywa się w interesach publicznych lub jest niezbędne w dążeniu do interesów 

Administratora Danych lub strony trzeciej. Aby Administrator Danych mógł przetwarzać dane 

osobowe, powinien on udowodnić, że przetwarzanie danych odbywa się z uzasadnionych przyczyn 

prawnych, które mają charakter nadrzędny w stosunku do interesów podmiotu, którego dotyczą 

dane; 

 wystąpienia ze skargą u Inspektora Ochrony Danych Osobowych, www.ada.lt. 

 

Wniosek w sprawie realizacji powyższych praw, jak również skargi, powiadomienia lub oświadczenia 

użytkownik może przesyłać do Administratora Danych pocztą e-mail: sales@pcbbaltic.lt, pocztą na adres: 

ul. Nadruvos 10, LT-06228 Wilno, lub doręczać osobiście w siedzibie Administratora Danych. 

Odpowiedzi na wniosek użytkownika Administrator Danych udzieli w terminie 30 (trzydziestu) dni 

kalendarzowych od daty wpłynięcia wniosku. W skrajnych przypadkach (wymagających dodatkowego 

czasu) Administrator Danych, po uprzednim poinformowaniu użytkownika, może przedłużyć termin 

udzielenia żądanych informacji lub rozpatrzenia innych roszczeń wskazanych we wniosku do 60 

(sześćdziesięciu) dni kalendarzowych od daty wniosku. 

  

Pliki cookie, sygnały i podobne technologie 

Pojęcie „pliki cookie” stosujemy w niniejszej Polityce w celu określenia plików cookie (tzw. „ciasteczek”) i 

podobnych technologii, np. znaczników pikselowych (ang. Pixel Tags), sygnalizatorów sieciowych (ang. 

Web Beacon), kolektorów danych sieciowych (ang. clear GIF). 

Podczas odwiedzania przez użytkownika strony internetowej Administratora Danych dążymy do 

wyświetlania treści i funkcji dostosowanych do potrzeb konkretnego użytkownika. Do tego potrzebne są 

pliki cookie. Są to małe pliki informacyjne instalowane w przeglądarce internetowej użytkownika. 

Ciasteczka pomagają Administratorowi Danych rozpoznać użytkownika po uprzednim odwiedzeniu przez 

niego poszczególnej strony internetowej, zachować historię odwiedzania witryny przez danego użytkownika 

i dzięki temu dostosować treść w odpowiedni dla niego sposób. Ponadto pliki cookie pomagają zapewnić 

płynne działanie witryny, umożliwiają obserwację czasu trwania i częstotliwości odwiedzania stron 

internetowych oraz gromadzenie informacji statystycznych dotyczących liczby użytkowników 

odwiedzających witrynę. Dzięki analizie tych danych mamy możliwość doskonalenia witryn Administratora 

Danych i zapewnienia użytkownikowi wygody podczas ich odwiedzania. Gdy użytkownik wykorzystuje 

przeglądarkę do odczytywania treści oferowanych przez Administratora Danych, może on ją skonfigurować 

w taki sposób, aby wszystkie pliki cookie były akceptowane, wszystkie pliki cookie były odrzucane lub aby 

użytkownik był informowany każdorazowo o przesłaniu pliku cookie. Każda przeglądarka jest inna, dlatego 

jeśli użytkownik nie wie, w jaki sposób może zmienić ustawienia plików cookie, powinien on przejrzeć 

menu w przewodniku przeglądarki. System operacyjny urządzenia użytkownika może zawierać dodatkowe 

sterowniki plików cookie. Jeśli użytkownik nie chce, aby informacje były zbierane za pomocą plików 

cookie, może on skorzystać ze zwykłej procedury dostępnej w każdej przeglądarce, która pozwala 



zrezygnować z używania ciasteczek. Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania plikami cookie 

dostępne są na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 

Należy jednak pamiętać, że niektóre usługi mogą być stworzone w taki sposób, aby działały wyłącznie wraz 

z plikami cookie, w związku z tym użytkownik po wyłączeniu plików cookie może stracić dostęp do 

wszystkich lub części usług lub ich funkcji. 

Poza plikami cookie używanymi przez Administratora Danych na jego witrynach niektóre strony trzecie 

mogą tworzyć własne pliki cookie lub mieć dostęp do plików cookie zainstalowanych na komputerze 

użytkownika. W takim przypadku używanie plików cookie odbywa się na zasadach prywatności określonych 

przez te strony trzecie. 

Prosimy zwrócić uwagę na to, że dla kont Administratora Danych w sieciach społecznościowych 

zastosowanie mają polityki plików cookie poszczególnych sieci społecznościowych. 

  

Podczas zbierania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników udostępnionych Administratorowi 

Danych oraz uzyskanych z innych źródeł, Administrator Danych przestrzega poniższych zasad: 

 dane osobowe dotyczące użytkowników są przetwarzane w sposób zgodny z prawem, uczciwy i 

przejrzysty (zasada legalności, uczciwości i przejrzystości); 

 dane osobowe dotyczące użytkowników są zbierane w ustalonych, wyraźnie określonych i legalnych 

celach i nie są przetwarzane w żadnych innych celach (zasada ograniczenia celu); 

 dane osobowe dotyczące użytkowników są adekwatne, odpowiednie i wyłącznie takie, jakie są 

wymagane do osiągnięcia celów, w których są one przetwarzane (zasada zmniejszania ilości danych 

osobowych); 

 przetwarzane dane osobowe są dokładne i w razie potrzeby – aktualizowane (zasada dokładności); 

 dane osobowe dotyczące użytkowników są przechowywane w takiej formie, aby tożsamość osoby 

można było stwierdzić przez okres nie dłuższy niż niezbędny do osiągnięcia celów, w których są one 

przetwarzane (zasada ograniczenia okresu przechowywania); 

 dane osobowe dotyczące użytkowników są przetwarzane w taki sposób, aby z zastosowaniem 

odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych można było zapewnić bezpieczeństwo 

danych osobowych, w tym ochronę przed przetwarzaniem danych bez uzyskania zgody lub przed 

nielegalnym przetwarzaniem danych oraz przed przypadkową ich utratą, zniszczeniem lub 

uszkodzeniem (zasada konsekwentności i konfidencjonalności). 

 

W przypadku spostrzeżenia niezgodności niniejszej Polityki, braku bezpieczeństwa na stronie internetowej 

Administratora Danych lub powstania pytań odnośnie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z 

Administratorem Danych na jeden z poniższych sposobów: 

  

Pocztą na adres: 

UAB PCB Baltic 

Ul. Nadruvos 10, LT-06228 Wilno 

 

Pocztą e-mail na adres:  

sales@pcbbaltic.lt 
 

Telefonicznie na numer: 

+370 5 2754877 

  

Niniejsza Polityka jest przeglądana nie rzadziej niż raz na dwa lata. W przypadku aktualizacji Polityki 

użytkownik zostanie o tym poinformowany, a zmiany, które będziemy traktować jako istotne, ogłosimy na 

naszej stronie. Jeśli użytkownik zaloguje się na naszej stronie lub skorzysta z naszych treści i/lub usług po 

wyświetleniu takiego ogłoszenia, będziemy uważać, że użytkownik akceptuje nowe warunki 

wyszczególnione w aktualizacji. 
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