Polityka prywatności strony www.pz.com.pl
Dane przekazane przez użytkowników użytkowników odwiedzających stronę internetową
www.pz.com.pl oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do
celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.
§ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza polityka prywatności Strony internetowej ma charakter informacyjny, co
oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Strony
internetowej.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony
internetowej jest Grupa Kapitałowa Południe-Zachód Sp. z o. o. z siedzibą we
Wrocławiu, z adresem, ul. Wyścigowa 56C, 53-012 Wrocław, zarejestrowana w
Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061492 , REGON: 891006350, NIP:
881-13-56-901, kapitał zakładowy 170.000 zł, wpłacony w całości.
3. Dane osobowe Administratora i Użytkowników są przetwarzane zgodnie z:
• ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r.
poz. 922) (zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016r.
Poz. 1030).
• Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).
4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,
których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane
są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z
prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi
celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób,
których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
§ II CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
PLIKI "COOKIES"
1. Strona internetowa wykorzystuje technologię zapamiętywania danych Cookies, aby
umożliwić jej prawidłowe funkcjonowanie oraz dostosować ją do indywidualnych
potrzeb. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest
równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Administrator nie udostępnia danych właścicielom innych witryn.
3. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na użycie Cookies, może wyłączyć obsługę

Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
◦ dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w
szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb;
◦ tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury
i zawartości.
◦ Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na użycie Cookies, może wyłączyć obsługę
Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
GOOGLE ANALYTICS
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności
stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa
„cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu
umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają.
Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika
(włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez
nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w
celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących
ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z
ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również
przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na
podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje
w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi
danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając
odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku
korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z
niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google
dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW
Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w celach:
• udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza;
• realizacji zamówień usług i produktów tworzonych przez Grupę Kapitałową
Południe Zachód Sp. z o.o.;
• marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług Grupy
Kapitałowej Południe Zachód Sp. z o.o.;
• udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie
odrębnej umowy, którą zawarł z Grupą Kapitałową Południe Zachód Sp. z o.o.;
• procesu rekrutacji – w przypadku złożenia przez Użytkownika oferty zatrudnienia w
Grupie Kapitałowej Południe Zachód Sp. z o.o.,
Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum, a ich
przetwarzanie jest uzależnione od dobrowolnej zgody wyrażonej przez użytkownika, chyba

że przepisy prawa stanowią inaczej. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie
danych osobowych obejmuje także przetwarzanie danych w przyszłości, o ile nie zmieni
się cel ich przetwarzania. Użytkownik zachowuje również prawo dostępu do treści
dotyczących go danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania
bądź żądania ich usunięcia. Użytkownik może również wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania dotyczących go danych w celach marketingowych lub wobec
przekazywania ich innemu administratorowi danych. Wszelkie zebrane dane nie są
udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem
sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
§ IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE i BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii
danych.
2. Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji
dotyczących użytkownika. Dane zbierane za pomocą formularzy zamieszczonych n
stronie internetowej są przesyłane na szyfrowany serwer, co zapewnia pełną
ochronę danych Użytkownika.
3. Administrator może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w
celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa,
informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej www.pz.com.pl.
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 22 maja 2018 roku.

