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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – polityka prywatności  

dla będących osobami fizycznymi akcjonariuszy spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., zastawników akcji 

spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., użytkowników akcji spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., 

pełnomocników akcjonariuszy spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., a także dla reprezentantów i 

pełnomocników podmiotów/jednostek organizacyjnych będących akcjonariuszami spółki Cyfrowe Centrum 

Serwisowe S.A., zastawnikami akcji spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., użytkownikami akcji spółki 

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.,  dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE  

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – polityka prywatności spółki Cyfrowe Centrum 

Serwisowe S.A. (dalej zwana również jako „Polityka prywatności”) została opracowania w oparciu o 

wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej: „RODO”), a w 

szczególności art. 13 i 14 RODO określającego obowiązek informacyjny Administratora danych, a także 

regulacji krajowych w zakresie ochrony danych osobowych. 

2. Danymi osobowymi (dane) są wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 

osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba fizyczna, 

którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie takich informacji jak imię i 

nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji i inne informacje umożliwiające identyfikację lub 

jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, 

ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Do danych osobowych zalicza się 

adres e-mail osoby fizycznej, jej numer telefonu, informacje biometryczne (np. odcisk palca), dane o 

lokalizacji, adres IP, informacje o opiece zdrowotnej, przekonania religijne, numer ubezpieczenia 

społecznego i stan cywilny. 

3. Polityka prywatności wyjaśnia w jaki sposób wykorzystywane są przez Administratora dane osobowe 

oraz jakie uprawnienia przysługują osobie której dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych. 

4. Polityka prywatności w uzasadnionych przypadkach może ulegać zmianie, ale fakt ten będzie jasno 

komunikowany przez Administratora. 

 

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

1. Przez administratora danych należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub 

inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych 

osobowych. 

2. W rozumieniu niniejszego dokumentu administratorem danych osobowych jest Cyfrowe Centrum 

Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej również jako: „CCS” lub „Administrator” lub „Spółka”), przy 

ul. Puławska 40 A, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod 

nr KRS 0000253995, REGON 016321051, NIP 9511978674 z kapitałem zakładowym w wysokości 

1.589.100 zł (wpłaconym w całości), z którym można kontaktować się pod adresem Cyfrowe Centrum 

Serwisowe S.A., ul. Puławska 40 A, 05-500 Piaseczno lub przez e-mail: rodo@ccsonline.pl 

3. Administrator przetwarza również dane osobowe przy użyciu narzędzi informatycznych przy ul. 

Puławskiej 38, 05-500 Piaseczno. 

mailto:rodo@ccsonline.pl
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III. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH 

CCS przetwarza dane osobowe akcjonariuszy spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., zastawników akcji 

spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., użytkowników akcji spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., 

pełnomocników akcjonariuszy spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., a także reprezentantów i 

pełnomocników podmiotów/jednostek organizacyjnych będących akcjonariuszami spółki Cyfrowe Centrum 

Serwisowe S.A., zastawnikami akcji spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., użytkownikami akcji spółki 

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., co obejmuje w szczególności: 

1) dane identyfikacyjne (imię/imiona i nazwisko);  

2) dane adresowe (np. adres zamieszkania lub korespondencyjny); 

3) dane kontaktowe (np. adres e-mail, adres do doręczeń elektronicznych, numer telefonu, );  

4) wizerunek i głos utrwalony podczas transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym;  

5) w przypadkach, w których dane wskazane w pkt od 1) do 4) okazałyby się niewystarczające do realizacji 

celów wskazanych w pkt VI, w szczególności do weryfikacji statusu akcjonariuszy spółki Cyfrowe Centrum 

Serwisowe S.A., zastawników akcji spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., użytkowników akcji spółki 

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., pełnomocników akcjonariuszy spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., 

reprezentantów i pełnomocników podmiotów/jednostek organizacyjnych będących akcjonariuszami 

spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., zastawnikami akcji spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., 

użytkownikami akcji spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. – także inne dane niezbędne do realizacji 

tych celów. 

 

IV. PRZETWARZANIE WRAŻLIWYCH DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wrażliwymi danymi osobowymi są dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, 

poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków 

zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby 

fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej osoby. 

2. CCS nie zbiera w sposób celowy „wrażliwych” danych osobowych, chyba że taki obowiązek wynika z 

obowiązujących przepisów prawa. 

 

V. ZAUTOMATYZOWANE  PRZETWARZANIE DANYCH 

CCS nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany. CCS nie prowadzi profilowania. 

 

VI. CELE I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe akcjonariuszy spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., zastawników akcji spółki Cyfrowe 

Centrum Serwisowe S.A., użytkowników akcji spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., pełnomocników 

akcjonariuszy spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., a także reprezentantów i pełnomocników 

podmiotów/jednostek organizacyjnych będących akcjonariuszami spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe 

S.A., zastawnikami akcji spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., użytkownikami akcji spółki Cyfrowe 

Centrum Serwisowe S.A., będą przetwarzane na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu organizacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umożliwienia 

wykonywania na nim prawa głosu przez osoby uprawnione zgodnie z wymogami prawa, w 

szczególności odnośnych przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz realizacji praw i obowiązków 

akcjonariuszy spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., zastawników akcji spółki Cyfrowe Centrum 
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Serwisowe S.A., użytkowników akcji spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., pełnomocników 

akcjonariuszy spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., a także reprezentantów i pełnomocników 

podmiotów/jednostek organizacyjnych będących akcjonariuszami spółki Cyfrowe Centrum 

Serwisowe S.A., zastawnikami akcji spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., użytkownikami akcji 

spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., a także praw i obowiązków Administratora, 

b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku ze Zwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniem, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez 

Administratora lub strony trzecie.  

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być warunkiem koniecznym w celu określonym 

powyżej, w szczególności do weryfikacji uprawnienia do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, 

jak również na potrzeby sporządzenia oraz przekazania listy osób uprawnionych do uczestnictwa w 

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dokonania transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 

czasie rzeczywistym, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. 

 

VII. ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Źródło pochodzenia danych osobowych: 

a) osoba, której dane dotyczą; 

b) w przypadku akcjonariuszy spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., zastawników akcji spółki 

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., użytkowników akcji spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. – z 

systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.;  

c) w przypadku akcjonariusza/ zastawnika/użytkownika niebędącego osobą fizyczną – od osób 

reprezentujących takiego akcjonariusza; 

d) w przypadku będącego osobą fizyczną pełnomocnika akcjonariusza Spółki – od mocodawcy w 

przypadku udzielonego pełnomocnictwa; 

e) w przypadku niebędącego osobą fizyczną pełnomocnika akcjonariusza Spółki – od mocodawcy w 

przypadku udzielonego pełnomocnictwa; 

f) organy rządowe/samorządowe, urzędy, organy administracji itp. 

 

VIII. ODBIORCY DANYCH, UDOSTĘPNIANIE DANYCH  

1. Przez odbiorcę danych należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny 

podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią (strona trzecia 

oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane 

dotyczą, Administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia Administratora lub 

podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe). Organy publiczne, które mogą 

otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem 

państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te 

organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do 

celów przetwarzania. 

2. Udostępnienie stanowi przekazanie danych osobowych odbiorcy danych, który sam decyduje o celach i 

środkach przetwarzania danych. 

3. Dane osobowe akcjonariuszy spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. mogą być udostępniane przez 

Spółkę innym akcjonariuszom spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., reprezentantom i 
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pełnomocnikom podmiotów/jednostek organizacyjnych będących akcjonariuszami spółki Cyfrowe 

Centrum Serwisowe S.A. na podstawie art. 407 §1 i §11 Kodeksu spółek handlowych. 

4. Dane osobowe mogą być również udostępniane dalszym podmiotom i organom, którym Administrator 

danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić te dane na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa  np. sądy, organy władzy publicznej lub inne podmioty, które na 

podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od CCS informacji związanych z działalnością 

CCS. 

 

IX. PRZETWARZANIE DANYCH 

1. Przez podmiot przetwarzający należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę 

lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. W przypadku powierzenia 

danych podmiot przetwarzający otrzymuje dane osobowe na podstawie umowy powierzenia zawartej z 

administratorem. 

2. CCS korzysta/może korzystać z usług zewnętrznych dostawców, w szczególności takich jak: 

a) podmioty wspomagające odzyskiwanie należności; 

b) podmioty świadczące dla CCS usługi księgowe; 

c) podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością CCS; 

d) podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością CCS, w tym usługi hostingowe; 

e) inne podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie CCS; 

przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z CCS i wyłącznie zgodnie z 

poleceniami CCS. 

  

X. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. CCS przechowuje dane osoby której dane dotyczą nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla 

których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego 

przechowywania.  

2. Dane osobowe akcjonariuszy spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., zastawników akcji spółki Cyfrowe 

Centrum Serwisowe S.A., użytkowników akcji spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., pełnomocników 

akcjonariuszy spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., a także reprezentantów i pełnomocników 

podmiotów/jednostek organizacyjnych będących akcjonariuszami spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe 

S.A., zastawnikami akcji spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., użytkownikami akcji spółki Cyfrowe 

Centrum Serwisowe S.A. będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny 

do przeprowadzenia przez Spółkę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego prawidłowego 

udokumentowania, włącznie z okresem przechowywania dokumentacji, a po tym czasie przez okres 

wymagany przepisami prawa, a ponadto przez okres stosowny do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń, jakie może podnosić Spółka i jakie mogą być podnoszone wobec Spółki.  

3. Podstawowy okres przechowywania danych wynosi 6 lat, z tym że okres ten kończy się z upływem 

ostatniego dnia roku kalendarzowego, chyba że przepisy prawa przewidują inny okres. Jeśli toczy się spór, 

proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres będzie liczony 

od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań - prawomocnego 

zakończenia ostatniego z nich – bez względu na sposób jego zakończenia. 
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XI. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przysługujące osobie, której dotyczą: 

a) w przypadku w jakim podstawą prawną jest zgoda, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed  jej cofnięciem;  

b) prawo dostępu do treści swoich danych; 

c) prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym 

posiadaniu są niedokładne lub niekompletne; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od CCS danych osobowych - danych, w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu 

maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby CCS 

przesłał dane do innego administratora. Jednakże CCS zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest 

technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do danych 

dostarczonych przez osobę której dane dotyczą przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody lub 

gdyby przetwarzanie odbywało się w sposób zautomatyzowany; 

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

g) prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały 

zebrane, a CCS nie ma podstaw do ich przetwarzania. 

2. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy osoba, 

której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, narusza przepisy RODO; 

organem nadzorczym jest: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Urząd Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

tel. 22 531 03 00 

fax. 22 531 03 01 

kancelaria@uodo.gov.pl 

3. CCS w terminie do 30 dni od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku 

z Twoim żądaniem. 

4. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje 

dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. 

5. Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze 

względu na swój nagminny charakter, CCS może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo 

odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. 

6. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, lub w razie 

jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt z CCS: pisemnie na adres: Cyfrowe Centrum 

Serwisowe S.A., ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno (z dopiskiem „RODO”) lub drogą poczty 

elektronicznej na adres: rodo@ccsonline.pl.  

 

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
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XII. PROCEDURA REAGOWANIA NA ŻĄDANIE UDOSTĘPNIENIA DANYCH OSOBY ORAZ REALIZACJI PRAW OSOBY 

KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Poniżej przedstawiono kluczowe aspekty rozpatrywania żądań i reagowania na żądania udostępnienia danych 

osobowych składane przez osoby, których dane dotyczą, ich przedstawicieli lub inne zainteresowane strony.  

Żądanie udostępnienia danych osoby, której dane dotyczą to każde żądanie udostępnienia informacji 

przechowywanych przez CCS na temat osoby wystosowane przez tę osobę lub jej przedstawiciela. Żądanie 

udostępnienia danych osoby, której dane dotyczą zapewnia osobie, której dane dotyczą, realizację jej praw. 

1. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać ze swoich uprawnień poprzez złożenie odpowiedniego 

zgłoszenia/żądania za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na wskazane w pkt XI ppkt 6 

dane teleadresowe Administratora. 

2. CCS w terminie do 30 dni od otrzymania dyspozycji udzieli osobie której dane dotyczą informacji o 

działaniach podjętych w związku z jej żądaniem. 

3. W celu realizacji żądania osoby której dane dotyczą, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji tożsamości, aby 

dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Jeśli tożsamość nie zostanie ustalona, osoba otrzymująca 

żądanie poprosi o dostarczenie alternatywnych form identyfikacji. 

4. Jeżeli żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na 

swój nagminny charakter, CCS może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić 

podjęcia działań w związku z żądaniem. 

 

XIII. ODSTĘPSTWA OD PROCEDURY REAGOWANIA NA ŻĄDANIE UDOSTĘPNIENIA DANYCH OSOBY ORAZ 

REALIZACJI PRAW OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

CCS może odmówić ujawnienia następujących rodzajów informacji jeżeli: 

1. informacje dotyczą innych osób – żądanie może dotyczyć informacji na temat osoby lub osób, które nie 

są osobą, której dane dotyczą. Takie dane mogą zostać udostępnione jedynie w przypadku, gdy takie 

osoby wyrażą zgodę na ujawnienie swoich danych, lub osoba składająca żądanie wykaże, że jest 

opiekunem prawnym osoby, której dane dotyczą; 

2. żądanie zostało powtórzone – jeśli w rozsądnym terminie spełnione zostało podobne lub takie samo 

żądanie dotyczące tej samej osoby, której dane dotyczą i jeśli żadne istotne zmiany nie zostały 

wprowadzone do danych osobowych takiej osoby, każde kolejne żądanie złożone w ciągu sześciu 

miesięcy od czasu pierwotnego żądania zostanie uznane za żądanie powtórzone; 

3. informacje są publiczne – CCS nie jest zobowiązana do przekazywania kopii dokumentów, które są 

dostępne publicznie; 

4. informacje poufne / zastrzeżone lub chronione prawem autorskim – CCS nie jest zobowiązana do 

ujawniania danych osobowych związanych z osobą, której dane dotyczą, które stanowią informację 

poufną lub są chronione prawem autorskim. 

 

XIV. COOKIES 

1. CCS w serwisie internetowym www.ccsonline.pl (zwanym w niniejszym dokumencie również 

„serwisem”) wykorzystuje pliki typu Cookies w celu personalizacji przekazywanych treści oraz w celach 

statystycznych.  

2. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i 

przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których korzysta się z serwisu internetowego.  
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3. Stosowane przez CCS Cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie 

jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkownika wirusów lub innego niechcianego 

oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie 

wykorzystywane przez użytkownika i dostosować serwis indywidualnie każdemu użytkownikowi.  

4. Informujemy, iż podczas wizyty na stronach internetowych naszego serwisu  internetowego możesz 

wyrazić zgodę na zbieranie danych dotyczących wizyty, wtedy  automatycznie zbierane są dane w 

szczególności: 

− adres IP urządzenia; 

− nazwa domeny; 

− rodzaj przeglądarki; 

− typ systemu operacyjnego; 

− rodzaj urządzenia z którego nawiązywane jest połączenie; 

− czas połączenia z serwisem. 

5. Stosowane przez nas Cookies są bezpieczne dla urządzeń. W szczególności tą drogą nie jest możliwe 

przedostanie się do urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania 

złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez usługobiorcę i 

dostosować serwis indywidualnie każdemu usługobiorcy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z 

której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. 

6. W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki 

internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach a także Cookies 

pochodzące z serwisów YouTube, Facebook, Instagram. 

7. W każdym czasie można samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki 

ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia. Zmiany tych ustawień 

możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. 

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną 

obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym 

zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików 

Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

8. Można w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce 

internetowej, której używasz. 

9. Wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu plików Cookies, może jednak wpłynąć na niektóre 

funkcjonalności dostępne w naszym serwisie. 

10. Dane zbierane będziemy wykorzystywać do: 

− analizy zachowań na stronach internetowych serwisu; 

− uwierzytelniania usługobiorców w serwisie oraz zapewnienia i utrzymania sesji w serwisie, dzięki 

czemu nie ma konieczności wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie serwisu; 

− poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację 

autentyczności sesji przeglądarki; 

− optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez nas; 

− realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych; 
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− dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji usługobiorcy oraz 

optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu, w szczególności pliki te pozwalają 

rozpoznać podstawowe parametry urządzenia usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić stronę 

internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 

− analiz i badań oraz audytu oglądalności; 

− tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu 

korzystają ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

− zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu; 

− zbierania danych demograficznych o użytkownikach serwisu lub do personalizacji stron 

internetowych, w szczególności Cookies pochodzące z serwisów YouTube, Facebook, Instagram. 

 

XV. DODATKOWE 

CCS może publikować w ramach serwisu internetowego funkcjonującego pod adresem www.ccsonline.pl 

również informacje dotyczące zasad przetwarzania danych przez podmioty współpracujące z CCS. 

 

XVI. ZABEZPIECZENIA I ZAGROŻENIA 

1. Jako usługodawca zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom 

technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych 

oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu, m.in. w tym celu komunikacja pomiędzy 

komputerem usługobiorcy, a serwerem gdy zbieramy dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem 

protokołu SSL (Secure Socket Layer). 

2. Protokół SSL to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z 

przeglądarki usługobiorcy i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer. Informacja wysyłana z 

serwera do klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana. 

3. Protokół SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. 

4. Uprzedzamy, że nawet w przypadku, gdy zostały podjęte środki zmierzające do zabezpieczenia danych 

przekazywanych przez usługobiorcę za pomocą sieci Internet, nie można wyeliminować szczególnych 

zagrożeń, które są związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną. 

Zidentyfikowaliśmy następujące zagrożenia: 

− możliwość otrzymania spamu; 

− obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych; 

− obecność i działanie robaków internetowych (worm); 

− możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware; 

− możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł); 

− piractwo; 

− sniffing; 

− możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego lub sieci 

telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług 

podlegających ochronie; 

http://www.ccsonline.pl/
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− czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym 

umożliwienia jego złamania lub obejścia; 

− możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, 

wykonującego czynności niezamierzone przez usługobiorcę, nie zaliczane do wymienionych 

powyżej, a występujące np. pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, 

dialer, hoax. 

5. Dla zachowania bezpieczeństwa i ograniczenia zagrożeń należy: 

− ustanowić trudne hasło w przypadku logowania się, zawierające wielkie i małe litery, cyfry, znaki, 

uniemożliwiające w sposób prosty jego odgadnięcie; 

− wylogować się po zakończonej sesji (samo zamknięcie przeglądarki nie jest wystarczające) i nie 

pozostawiać bez nadzoru urządzenia po zalogowaniu się na nim; 

− zachowywać login i hasło w tajemnicy, nie ujawniać go innym osobom; 

− korzystać z serwisu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, posiadających 

zaktualizowane programy antywirusowe i systemy operacyjne; 

− unikać zapamiętywania danych na komputerze jak login i hasło w szczególnych na obcych 

komputerach; 

− unikać korzystania z serwisu za pomocą otwartej sieci i sieci nieznanego dostawcy. 

XVII. ZMIANY  

1. CCS zastrzega prawo dokonywania zmian niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. 

2. CCS zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszej Polityce prywatności 

w przypadku: 

a) uchylenia, zmiany lub wprowadzenia nowych przepisów prawa, mogących mieć wpływ na treść 

niniejszej Polityki prywatności, skutkującego koniecznością dostosowania postanowień niniejszej 

Polityki prywatności do aktualnie obowiązujących wymogów prawa; 

b) wydania wyroku, decyzji, interpretacji, lub innego orzeczenia przez sąd lub trybunał lub inny 

organ władzy państwowej, samorządowej lub międzynarodowej, mającego bezpośrednio lub 

pośrednio zastosowanie do CCS lub mającego bezpośrednio lub pośrednio wpływ na rodzaj 

działalności wykonywanej przez CCS; 

c) zmiany interpretacji lub wydania nowych interpretacji przepisów prawa wskutek wydania 

wyroku, decyzji, interpretacji, rekomendacji, zalecenia, wytycznych lub innego orzeczenia przez 

sąd lub trybunał lub inny organ władzy państwowej, samorządowej lub międzynarodowej, 

mającego bezpośrednio lub pośrednio zastosowanie do CCS lub mającego bezpośrednio lub 

pośrednio wpływ na rodzaj działalności wykonywanej przez CCS; 

d) zmian parametrów technicznych serwisu internetowego funkcjonującego w ramach strony 

internetowej www.ccsonline.pl; 

e) czasowego lub stałego ograniczenia dostępności serwisu internetowego funkcjonującego w 

ramach strony internetowej www.ccsonline.pl; 

f) zmiany, dodania lub usunięcie funkcjonalności serwisu internetowego funkcjonującego w ramach 

strony internetowej www.ccsonline.pl; 

g) zmian warunków rynkowych wynikających z rozwoju technicznego, elektronicznego, 

technologicznego, mogących mieć wpływ na treść niniejszej Polityki prywatności; 

http://www.ccsonline.pl/
http://www.ccsonline.pl/
http://www.ccsonline.pl/
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h) konieczności dokonania poprawek pomyłek lub zapewnienia przejrzystości, jasności lub 

czytelności postanowień niniejszej Polityki prywatności; 

i) całkowitego wycofania serwisu internetowego funkcjonującego w ramach strony internetowej 

www.ccsonline.pl; 

j) zmian w trybie usług, na przykład dotyczących celów przetwarzania danych osobowych, typów 

przetwarzanych danych osobowych, sposobów wykorzystania tych danych; 

k) zmian w strukturze własności lub strukturze organizacyjnej CCS; 

l) zmian dotyczących głównych treści podlegających udostępnianiu, przesyłaniu lub ujawnianiu 

danych osobowych; 

m) zmian w prawach osób, których dane dotyczą, dotyczących przetwarzania danych osobowych i 

korzystania z tych praw; 

n) zmian dotyczących działów CCS odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przetwarzania danych 

osobowych, danych kontaktowych, kanałów komunikacyjnych w tym kanałów dotyczących 

składania wniosków/zażaleń z tym związanych; 

o) zmian związanych z zagrożeniami zidentyfikowanymi w ocenie bezpieczeństwa danych.  

3. Powołane modyfikacje odnoszą swój skutek na przyszłość i wchodzą w życie z dniem opublikowania 

powołanych zmian w ramach strony internetowej www.ccsonline.pl, a wszelkie wcześniejsze 

postanowienia w zakresie wprowadzonych zmian tracą moc. 

4. O treści modyfikacji Polityki prywatności, CCS informować będzie przez umieszczenie przez CCS w 

ramach strony internetowej www.ccsonline.pl wiadomości o zmianie Polityki prywatności, zawierającej 

zestawienie zmian Polityki prywatności i utrzymanie tej informacji w ramach powołanej strony 

internetowej przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. CCS zastrzega sobie prawo 

dokonywania dodatkowych powiadomień w innej formie. 
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