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POLITYKA PRYWATNOŚCI 

NASZE PPK 

 

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące gromadzonych danych oraz zasad ich przetwarzania i 
wykorzystywania. Wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach Serwisu Nasze PPK (dalej: 

Internetowy serwis) ograniczane jest do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia przez 

Pocztylion-Arka PTE SA usług na najwyższym poziomie. 

W tej sekcji znajdują się informacje na temat narzędzi stosowanych przez Pocztylion-Arka PTE SA w celu 

zapewnienia jak największej wygody korzystania z Internetowego serwisu (cookies, logi systemowe). 

Pocztylion-Arka PTE SA chroni dane użytkowników, dlatego przed otwarciem Internetowego serwisu 

informacyjnego przeglądarka użytkownika informuje, jakie dane i na których stronach są zbierane. 

Przetwarzamy dane żeby: 

 dopasować prezentowane treści do potrzeb i zainteresowań użytkowników, 

 zapewnić bezpieczeństwo usług świadczonych przez Pocztylion-Arka PTE SA, 

 dokonywać pomiarów, które pozwalają udoskonalać produkty i usługi oferowane 
przez Pocztylion-Arka PTE SA, 

Jakie dane zbieramy? 

Pocztylion-Arka PTE SA dokłada wszelkich starań, żeby Internetowy serwis był wygodny w użyciu. Dla 

zwiększenia wydajności serwisu stosowana jest technologia anonimowych cookies  oraz pobierane są 

dane statystyczne o najczęściej poszukiwanych, za pomocą wyszukiwarki frazach, dzięki czemu 

aktualizowana jest na bieżąco nawigacja serwisu, żeby wyszukiwanie treści było wygodne i intuicyjne. 

Cookies to małe pliki tekstowe, pochodzące z witryny www zapamiętywane przez przeglądarkę 

internetową użytkownika serwisu. 

Informacje zawarte w cookies zawierają jedynie informacje o aktywności użytkownika w Internetowym 
serwisie informacyjnym, z którego zostały wysłane. Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce, z której 

korzysta użytkownik może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. 

Za pomocą technologii cookies zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach 
służące do poprawy wygody korzystania z Internetowego serwisu informacyjnego oraz zwiększenia 

bezpieczeństwa korzystania z tego serwisu, a także do minimalizacji uciążliwości reklam. Zbieraniu i 
przechowywaniu nie podlegają dane finansowe ani dane identyfikujące lub pozwalające na identyfikację 

użytkowników tych serwisów. 

W Internetowym serwisie informacyjnym stosowane są pliki cookies, które są zapisywane na dysku 
urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji 

użytkownika. 
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Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po 
właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli urządzenie mobilne użytkownika 

posiada system iOS, w celu korzystania z pełnej wersji Internetowego serwisu informacyjnego niezbędne 

jest włączenie obsługi plików cookies. 

W Internetowym serwisie informacyjnym stosowane są dwa anonimowe cookies, wyłącznie do użytku 

przez te serwisy. 

Przeglądarka pozwala rozróżnić następujące pliki cookies: 

 cookies sesyjne, tymczasowe – niezapisywane na dysku, potrzebne by utrzymać kontekst sesji 

użytkownika; są one bardzo często wykorzystywane przez różne serwisy ze względu na specyfikę 
protokołu HTTP, którym transmitowane są strony WWW, 

 cookies stałe – czyli takie, które nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i mogą być 

wykorzystane przez serwis w przyszłości, wśród których wyróżniamy: 

 cookies w obrębie danej domeny (first party) – serwis konfiguruje cookies tylko na własne 
potrzeby, 

 cookies w obrębie zewnętrznej domeny (third party) – serwis umieszcza cookies żeby mogło być 
wykorzystane w innych serwisach. 

Logi systemów, czyli rejestr zdarzeń - utworzony w chronologicznej kolejności zapis informacji o 

zdarzeniach i działaniach dotyczących strony WWW. Zawierają one takie dane jak adres IP, z którego 
nastąpiło wejście na daną podstronę, adres tej strony oraz czas połączenia. Logi systemów 

wykorzystywane są w szczególności w celach statystycznych. Analiza logów systemów pozwala także 

dopasować zawartość strony WWW.  

Pocztylion-Arka PTE SA nie odpowiada za zasady ochrony prywatności stosowane przez właścicieli stron, 

do których linki znajdują się na stronach Internetowego serwisu. Użytkownicy proszeni są o zapoznanie 

się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na innych stronach WWW. 

Foodlight. Niektóre strony w serwisie korzystają z technologii Floodlight, która służy do tworzenia 

zbiorczych statystyk na temat wykorzystania strony. Floodlight jest elektronicznym "jednopikselowym" 
(1x1) lub przezroczystym obrazkiem. Floodlight mogą rozpoznawać niektóre informacje na komputerach 

użytkowników, takie jak numer pliku cookie, czas i datę przeglądania strony oraz opis strony, na której 

umieszczony jest Floodlight. 

Zmiany w polityce ochrony prywatności Internetowego serwisu 

Na zmiany w Polityce prywatności Internetowego serwisu informacyjnego może wpłynąć rozwój 

technologii internetowej, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie 

ochrony danych osobowych, oraz rozwój Internetowego serwisu informacyjnego. 

O tych zmianach będziemy informować na stronach Internetowego serwisu. 

Koniec wsparcia Microsoft dla Windows XP – zadbaj o bezpieczne korzystanie z konta w Internecie 

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronach Microsoft, po zaprzestaniu świadczenia pomocy 

technicznej 8 kwietnia 2014 r. Windows XP będzie działał nadal, ale komputery mogą być w większym 
stopniu narażone na oprogramowanie złośliwe i ataki cyberprzestępców. Pomimo zastosowania 

najnowszych wersji oprogramowania antywirusowego oraz firewall, komputery wyposażone w system 

operacyjny Windows XP mogą być w znacznym stopniu podatne na takie ataki. Ataki te mogą skutkować 
kradzieżą danych dostępowych (loginówi haseł) do serwisów transakcyjnych lub np. przejęciem kontroli 

nad komputerem. 
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Uwaga: jedynie stale aktualizowane oprogramowanie oraz wsparcie producenta dla systemu 
operacyjnego, daje zwiększone bezpieczeństwo. Dlatego Pocztylion-Arka PTE SA zaleca użytkownikom 

Internetowego serwisu korzystanie z systemów operacyjnych objętych pełnym wsparciem technicznym 
przez ich producentów i aktualizowanie oprogramowania systemowego do nowszych wersji Windows lub 

zamianę na inny, możliwy do systematycznej aktualizacji system. Więcej informacji znajduje się na stronie 

internetowej Microsoft, producenta systemu Windows XP. 

Włączanie/usuwanie/blokowanie plików cookies 

Internetowy serwis Pocztylion-Arka PTE SA korzysta z plików cookies stosownie do dokonanych 

indywidualnie przez użytkownika ustawień przeglądarki, zainstalowanej w wykorzystywanym urządzeniu. 
W wielu przeglądarkach obsługa plików cookies jest domyślnie włączona. Użytkownik Internetowego 

serwisu może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę 

plików cookies, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie serwisu. 

Korzystanie z Internetowego serwisu z włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce oznacza, że pliki 

te zapisane będą w pamięci urządzenia użytkownika. 

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki 

internetowej użytkownika lub na poniższych stronach. 

 Cookies w przeglądarce Internet Explorer 

 Cookies w przeglądarce Chrome 

 Cookies w przeglądarce Firefox 

 Cookies w przeglądarce Opera 

 Cookies w przeglądarce Safari 

Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Internetowym serwisie 
informacyjnym, nie chcą żeby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, 
powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Internetowym serwisie informacyjnym. 

Administrator danych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Pocztylion-Arka PTE SA z siedzibą w Warszawie (00-189) 

przy ul. Inflancka 4. 

Dane kontaktowe i Inspektor Ochrony Danych 

Możesz skontaktować się z Pocztylion-Arka PTE SA poprzez adres e-mail: ppk@pocztylion.com lub 

pisemnie (adres siedziby Pocztylion-Arka PTE SA). Pocztylion-Arka PTE SA wyznaczył Inspektora Ochrony 
Danych, z którym możesz się skontaktować poprzez e-mail: IODO_PTE@pocztylion.com lub pisemnie 
(adres siedziby Pocztylion-Arka PTE SA).  

Cele przetwarzanie i podstawa prawna 

Pocztylion-Arka PTE SA przetwarza Twoje dane osobowe w celach: 

 statystycznych, 

 zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z Internetowego serwisu informacyjnego. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach jest Twoja zgoda. 

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows/end-support-help
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows/end-support-help
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
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Okres przechowywania danych 

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w powyższych celach, Pocztylion-Arka 

PTE SA przechowuje dane dla tych celów do chwili wycofania przez Ciebie tej zgody. 

Przekazywanie danych i odbiorcy danych 

Pocztylion-Arka PTE SA przekazuje Twoje dane dostawcom i podwykonawcom, którzy przetwarzają dane 

osobowe na zlecenie Pocztylion-Arka PTE. 

Z zastrzeżeniem powyższego, Pocztylion-Arka PTE SA nie udostępnia danych powiązanych z plikami 

cookies żadnym podmiotom zewnętrznym.  

Pocztylion-Arka PTE SA nie łączy również danych osobowych użytkownika Internetowego serwisu 
informacyjnego z plikami cookie podmiotów zewnętrznych. Dane takie nie są udostępniane podmiotom 

zewnętrznym. 

Twoje prawa 

Masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, czy ograniczenia 

przetwarzania. Ponadto, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda masz prawo do: 

 wycofania zgody – wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania 

dokonanego przed jej wycofaniem, 

 przeniesienia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Pocztylion-Arka PTE SA swoich 
danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. 

W celu skorzystania z powyższych praw możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, 

korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych. 

Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych w sprawach związanych z 

przetwarzaniem Twoich danych. 

Obowiązek podania danych i skutki ich niepodania 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z plików cookies jest 

dobrowolne. Brak wyrażenia tej zgody może jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie 
Internetowego serwisu. 
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