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POLITYKA PRYWATNOŚCI SPÓŁKI ALMA ALPINEX S.A. 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Administratorem danych osobowych jest ALMA ALPINEX spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach 

(25-655) przy ul. 1-go Maja 191, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Re-

jonowy w Kielcach – Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000072829, posiadająca numer REGON: 291092580, NIP: 9591351516 (dalej określany jako 

„Usługodawca”). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.  

2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Par-

lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi-

zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-

kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

3. Usługodawca szanuje prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową 

www.almaalpinex.com.pl. Jak większość wydawców stron, Usługodawca zbiera adresy IP kompute-

rów użytkowników odwiedzających stronę i niezbędne informacje na temat korzystania z niej, jed-

nak dane te wykorzystuje tylko i wyłącznie w celach technicznych i administracyjnych (z wyjątkiem 

usługi geolokalizacji użytkownika, która pozwala skierować go na właściwe dla niego podstrony 

miejskie serwisów). Usługodawca nie usiłuje identyfikować użytkowników. Używany jest m.in. 

bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (HTTPS). 

 

§2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli Użytkownik sko-

rzysta z usług serwisu www.almaalpinex.com.pl, to Usługodawca może przetworzyć jego następują-

ce dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail, adres IP. 

2. Dane osobowe przetwarzane są:  

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, 

b. zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, 

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej roz-

wiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, 

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwio-

nych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: 

i. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jeśli dokonuje on zakupu 

oferowanego przez Usługodawcę, 
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ii. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jeżeli kontaktuje się on  

z Usługodawcą celem uzyskania informacji o ofercie Portalu i udostępnia przy tym swoje da-

ne osobowe. 

3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli Usługodawca jest ich administratorem) ma prawo dostępu 

do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wnie-

sienia skargi do organu nadzorczego. 

4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest 

możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kgawronska@almaalpinex.com.pl. 

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu umowy 

lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem 

lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji da-

nych. 

6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmio-

tom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). 

7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie do-

puszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. 

8. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na pod-

stawie właściwych przepisów prawa. 

9.  Usługodawca korzysta z systemów analizy sieciowej, które mogą być wykorzystywane do tworze-

nia profilów Użytkowników. Za wyjątkiem powodów uzasadnionych względami marketingowymi  

i zgodą Użytkownika, Profil Użytkownika nie będzie oznaczany jego imieniem i nazwiskiem ani też 

innym określeniem, które mogłoby pozwolić na jego bezpośrednią identyfikację. Systemy analizy 

sieciowej wykorzystują w swoich procesach pliki cookies. 

10. Zbierane przez Usługodawcę dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały 

przekazane, w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz na pod-

stawie i w granicach przepisów prawa. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oso-

bowych oraz ich poprawiania jak również prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania 

przetwarzania danych osobowych. Poprawianie danych osobowych może być dokonywane poprzez 

kontakt Klienta z obsługą Portalu, zarówno drogą poczty tradycyjnej jak i pocztą elektroniczną. 

11. Usługodawca wdrożył pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz ma wprowadzoną kontrolę dostę-

pu, dzięki czemu minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. 

12. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Usługodawcę albo podmiot prze-

twarzający, z którymi ściśle współpracuje. Należą do nich: 

a) firmy kurierskie; 
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b) operatorzy systemów płatności elektronicznej; 

c) podmioty realizujące na nasze zlecenie usługi marketingowe i personalizujące kontakty z na-

szymi klientami. 

13. Usługodawca informuje, że do danych osobowych Użytkownika dostęp mogą uzyskać również 

uprawnione organy państwowe w ramach kompetencji określonych właściwymi przepisami,  

w szczególności organy wymiaru sprawiedliwości (policja, prokuratura, sądy). 

14. Usługodawca informuje, że anonimowo Użytkownik może jedynie przeglądać oferty pracy publiko-

wane za pośrednictwem Portalu. Użytkownik nie może anonimowo lub za pośrednictwem pseudo-

nimu rejestrować się jako pracownik ani aplikować do pracy za pośrednictwem Portalu. Do zareje-

strowania się jako pracownik oraz aplikowania do pracy konieczne jest podanie danych osobowych 

określonych niniejszą Polityką. 

§3. PLIKI COOKIES 

1. Witryna www.almaalpinex.com.pl używa cookies („ciasteczek”). Są to niewielkie pliki tekstowe wy-

syłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy 

przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy 

się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, 

który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. 

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju sys-

temu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz in-

formacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z na-

szych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproble-

mową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia 

Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. 

4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do 

jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do 

niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego 

serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz organizacji Usługodawcy w celu 

optymalizacji działań. 

5. Na swoim Portalu Usługodawca wykorzystuje następujące pliki cookies: 

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. 

uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach 

serwisu; 
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b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nad-

użyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; 

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze 

stron internetowych serwisu; 

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika usta-

wień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z które-

go pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bar-

dziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies 

poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest 

dostępna na stronie: 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies 

7. Użytkownik powinien mieć świadomość tego, że wyłączenie plików cookies może mieć wpływ na to 

jak będzie się wyświetlać strona w przeglądarce. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies 

oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Usługo-

dawca może uzyskiwać do nich dostęp. 

8. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację 

przedstawionych wyżej zasad korzystania z plików cookie i zgodę na posługiwanie się nimi przez 

Usługodawcę. 

9. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik 

wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane Usługodawcy zachowuje i wy-

korzystuje tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji. 

§4. OBOWIĄZYWANIE I ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI 

1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku. 

2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności i polityki cookies w każdym czasie. 

Jednolity tekst polityki prywatności i polityki cookies po zmianach będzie dostępny w na stronie 

głównej Portalu w zakładce „Rodo”. Każda zmiana polityki prywatności i cookies będzie widoczna 

w zakładce „Rodo”.  


