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Polityka prywatności Eurogate Logistics 
obowiązująca przy korzystaniu ze strony 
internetowej i w marketingu online 

 
Priorytetowym celem Eurogate Logistics Ltd. (członka grupy spółek Eurogate Logistics, zwanego dalej „Eurogate 

Logistics”), jest ochrona danych osobowych dostarczanych przez zarejestrowanych użytkowników bazy danych 

Eurogate Logistics (dalej zwanych użytkownikami) oraz zapewnienie prawa do decydowania o wykorzystywaniu 

własnych danych. 

 

Informacje dotyczące administratora danych 

Administratorem danych jest Eurogate Logistics Ltd. („Administrator danych”) jako członek Grupy spółek 

Eurogate Logistics.  

Grupa spółek Eurogate Logistic obejmuje następujące spółki:  

 

• Eurogate Logistics Ltd. - Wielka Brytania, zarejestrowana w Anglii i Walii pod nr. 2389832, z siedzibą w 

Brooklands House, 4a Guildford Road, Woking, Surrey, GU22 7PZ. Główny adres handlowy 240 Freshwater 

Road, Chadwell Heath, Essex, RM8 1RX. Nasz numer VAT GB 867 2544 93 .; regulowany przez Companies 

House.  

• Eurogate Logisztikai Kft. - Węgry (Adres: 1021 Budapeszt, Hűvösvölgyi út 89) 

• Eurogate Logistics Sp. z o.o. - Polska (adres: Ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa) 

• Eurogate Logistics spol. s.r.o. - Republika Czeska (adres: Sokolovska 100/94, 180 00, Praga) 

• Eurogate International Forwarding B.V. - Niderlandy (adres: Bijdorp Oost 5, 2992 LA Barendrecht 

• Foreign Representation Office of Eurogate Logisztikai Kft. w Samarze, - Rosja (443051 - Samara, Ul. 

Alma-Atinskaya 29, Sh. 3 office 305.) 

 

Administrator danych jest odpowiedzialny za przygotowanie niniejszej Polityki prywatności, za jej przestrzeganie, 

kontrolę i niezbędne zmiany. Obowiązująca wersja Polityki prywatności jest zawsze dostępna pod adresami Spółki 

oraz na stronie internetowej www.eurogate.com. 

Inspektorem danych osobowych dla Eurogate Logistics Sp. z o.o. jest p. Norbert Bogucki (email 

boguckin@bestwayconsulting.pl). 

 

Obecna Polityka prywatności obowiązuje od dnia 17.01.2019 r. 

 

1. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE 
Spółka jest uprawniona do przetwarzania następujących danych osobowych w każdej kategorii usług świadczonych 

przez Spółkę w związku z jej obecnością i marketingiem w Internecie: 

Spółka prowadzi stronę internetową www.eurogate.com dla całej grupy spółek Eurogate Logistics.  

Administrator danych wykonuje następujące czynności w zakresie administrowania danych związane ze stroną 

internetową:  

http://www.eurogate.com/
http://www.eurogate.com/
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1.5.1 Subskrypcja biuletynu 

Gdy użytkownik zaprenumeruje biuletyn Eurogate Logistics, jego dane osobowe będą przechowywane w wersji 

podanej przez użytkownika: nazwisko i imię użytkownika, adres poczty elektronicznej i nazwa firmy w celu 

wysyłania mu biuletynu Eurogate Logistics. Dane będą przechowywane przez dostawcę usługi Mailchimp w celu 

wysłania informacji. Przechowywane dane będą zarządzane przez podmiot przetwarzający dane i nie będą 

przekazywane stronom trzecim.  

Wymagane dane użytkownika dla celów subskrypcji biuletynu: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nazwa 

firmy Dane oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe. 

1.5.2 Strona rekrutacyjna „Kariera” 

Użytkownik może wysłać list motywacyjny i życiorys online do Eurogate Logistics na podstawie listy wakatów 

opublikowanej na stronie rekrutacyjnej. Dane przesłane w dokumentach aplikacyjnych będą przechowywane przez 

Spółkę i nie będą przekazywane stronom trzecim. 

1.5.3. Pliki cookie 

Strona korporacyjna Eurogate Logistics wykorzystuje pliki cookie zgodnie z opisem Hiba! A hivatkozási forrás 

nem található.. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane po uzyskaniu zgody odwiedzającego stronę, po 

akceptacji przez odwiedzającego polityki plików cookie Eurogate. Dane są przetwarzane przez okres 1 roku od 

ostatniej wizyty na stronie internetowej Eurogate.  

2. CELE I CZAS ADMINISTROWANIA DANYMI  

2.1 Cele administrowania danymi 

Administrator danych korzysta z dostarczonych danych, aby zapewnić wykonanie swoich usług, w szczególności 

w następujących celach: 

Cele związane z funkcjonowaniem strony internetowej (www.eurogate.com): 

• Kontakt, którego głównym celem jest podawanie właściwych informacji Użytkownikom, 

efektywne i szybkie postępowanie w przypadku problemów technicznych, przekazywanie 

wiadomości systemowych związanych z usługami; 

• Kontakt z użytkownikami; 

• Wysyłanie biuletynu; 

• Dostarczanie informacji o każdej usłudze, w celu realizacji zadań Administratora danych 

związanych z informowaniem i zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi; 

• Podania o przyjęcie do pracy na wolne stanowiska pracy opublikowane online przez Eurogate 

Logistics, a w przypadku dalszej zgody – przechowywanie danych dla potrzeb przyszłych 

wakatów. 

 

2.2 Czas zarządzania danymi w działaniach online 

Administrator danych przetwarza dane do momentu, w którym cel przetwarzania danych zostanie spełniony, więc 

dane są przetwarzane przede wszystkim w związku z rejestracją, kontaktem, wysyłaniem biuletynu i podaniami 

składanymi na stronie rekrutacyjnej, dopóki użytkownik nie poprosi o usunięcie swoich danych i nie wycofa zgody 

na korzystanie z jego danych. 
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3. Roszczenie dotyczące administrowania danymi  
W przypadku prenumeraty biuletynu użytkownik wyraźnie i w sposób oczywisty udziela zgody Administratorowi 

danych na wysyłanie wiadomości e-mail z treściami marketingowymi oraz na przetwarzanie danych osobowych 

związanych z wysyłaniem biuletynu.  

 

W przypadku podania o przyjęcie do pracy na wolne stanowiska pracy, a także wiadomości e-mail wysyłanych na 

adresy e-mail Eurogate Logistics na podstronie rekrutacyjnej, użytkownicy udzielają zgody Administratorowi 

danych na przetwarzanie ich danych. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie dobrowolnego zezwolenia 

użytkowników, po potwierdzeniu przez użytkowników zrozumienia treści niniejszej Polityki prywatności i ochrony 

danych i wyrażenia na nią zgody.  

 

W niektórych przypadkach, przetwarzanie, przechowywanie i przesyłanie zestawu dostarczonych danych odbywa 

się na podstawie obowiązujących przepisów, o czym Administrator danych w każdym przypadku informuje 

użytkownika. 

 

Użytkownik może podać swoje dane osobowe tylko na stronie internetowej. W przypadku, gdy dane nie zostaną 

podane, obowiązkiem Administratora danych jest uzyskanie zezwolenia danego użytkownika. 

 

4. Dostęp do danych osobowych  
Prawo do bezpośredniego dostępu do danych osobowych przysługuje wyłącznie Administratorowi danych. 

 

Eurogate Logistics podejmuje wszelkie właściwe kroki, aby zapewnić bezpieczne przechowywanie danych klientów 

i użytkowników. 

 

Administrator danych przetwarza podane dane z najwyższą starannością i z zachowaniem poufności. Pracownicy 

Administratora danych mają różne prawa dostępu: niektórzy mają pełne prawo, inni mają ograniczony dostęp i 

ograniczone prawo do przetwarzania danych. 

 

5. Przekazywanie danych 
Wrażając zgodę na niniejszą Politykę prywatności i ochrony danych i potwierdzając zasady ochrony danych 

obowiązujące Administratora danych, użytkownicy wyraźnie wyrażają zgodę na to, że Administrator danych będzie 

przekazywał dane do dostawców usług, z którymi Administrator danych nawiązał bezpośrednio umowy. 

Przekazywane dane mogą być wykorzystywane wyłącznie do realizacji zadań w ramach umowy, ale nie mogą być 

wykorzystane do przechowywania w innych celach lub do przekazywania stronom trzecim w żadnej formie.  

 

Celem przekazywania danych jest świadczenie użytkownikowi usług dostosowanych do jego potrzeb, 

optymalizacja usług świadczonych przez Administratora danych na rzecz użytkowników, wykonanie zleconych 

zadań Administratora danych. Przechowywane dane nie mogą być dostępne dla żadnej innej strony trzeciej, z 

wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane prawem, a także w przypadku, gdy wiąże się to z realizacją zaciągniętych 

zobowiązań Eurogate Logistics. 

 

Przesyłanie danych za granicę  

Może się zdarzyć, że w ramach usług świadczonych dla użytkowników, gromadzone dane osobowe zostaną 

przekazane stronie trzeciej, której siedziba może znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym 
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(EOG). Może się to zdarzyć, gdy w danym czasie serwer znajduje się poza krajami EOG lub jeśli usługodawca 

prowadzi działalność w kraju poza EOG. Na wypadek, gdy wymagane będzie przekazanie danych osobowych 

takim stronom trzecim, Eurogate Logistics podjęła niezbędne działania organizacyjne i/lub umowne, aby zapewnić, 

że przetwarzanie danych osobowych będzie dokonywane wyłącznie w wyżej wymienionych celach i przy 

odpowiednim poziomie ochrony.  

 

Administrator danych może przekazywać dane osobowe administratorowi danych z państwa trzeciego lub 

podmiotowi przetwarzającemu dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w przypadku, gdy 

użytkownik udzieli wyraźnego zezwolenia lub gdy spełnione zostaną wymogi przepisów obowiązującego 

ustawodawstwa w zakresie ochrony danych oraz gdy zostanie zapewniony właściwy poziom ochrony danych 

osobowych administrowanych i przetwarzanych w państwie trzecim. 

 

Administrator danych przekazuje dane osobowe do państwa trzeciego w przypadku międzynarodowej pomocy 

prawnej, wymiany informacji podatkowych i wykonania umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, zgodnie z celem, warunkami i danymi określonymi w takiej umowie międzynarodowej. 

 

6. Informacje dotyczące podmiotu przetwarzającego dane 
Administrator danych korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane, którzy zapewniają odpowiednie 

gwarancje dotyczące zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych, priorytetowo traktują 

ochronę praw użytkowników, a ponadto podejmują kroki w celu zapewnienia ochrony danych przy pomocy 

odpowiednich działań technicznych i organizacyjnych. 

Administrator danych zawarł umowy z następującymi podmiotami przetwarzającymi dane: 

 

Nazwa:   Salesforce 

Adres:  1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany 

Zjednoczone 

NIP:  770493581 

Cel korzystania z usług podmiotu przetwarzającego: Salesforce 

jest firmą  dostarczającą oprogramowanie CRM, z którego korzysta 

Administrator danych 

 

Nazwa:   The Rocket Science Group, LLC. firma obsługująca Mailchimp – 

MailChimp to platforma do automatyzacji marketingu i usługa 

marketingu e-mail, a Rocket Science Group LLC to nazwa handlowa 

operatora,. 

Adres:  675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Stany 

Zjednoczone 

NIP:  582554149 

Cel korzystania z usług podmiotu przetwarzającego: platforma 

automatyki Mailchimp jest stosowana dla potrzeb wysyłania 

biuletynu i e-maili do abonentów.  

 

Nazwa:   SurveyMonkey Europe Unlimited Company 

Adres:  2 Shelbourne Buildings, Piętro 2, Ballsbridge, Dublin 4., Irlandia 

Numer ID spółki:  532327 

Cel korzystania z usług podmiotu 

przetwarzającego:  SurveyMonkey jest firmą usługową świadczącą 
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usługi w zakresie internetowego oprogramowania do analizy ankiet,  

opartego na chmurze  

 

Nazwa:   Google LLC („Google”),  

Adres:  1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany 

Zjednoczone 

NIP:  770493581 

Cel korzystania z usług podmiotu przetwarzającego: Google 

Analytics, która śledzi Twoje zaangażowanie na stronie 

internetowej (np. aby wiedzieć, jak korzystasz z naszej strony 

internetowej, kiedy z niej korzystasz, jakiego urządzenia używasz), 

określa na podstawie tej analizy ogólne tendencje i wzorce 

konsumpcji, pozwalając nam ulepszać nasze usługi. Google 

Adwords, czyli internetowa usługa reklamowa stworzona przez 

Google, w ramach której reklamodawcy płacą za wyświetlanie w 

Google krótkich reklam, ofert usług, list produktów i treści wideo 

użytkownikom Google. 

 

Nazwa:   Zendigital Kft. 

Adres:  2081 Piliscsaba, Damjanich utca 2/B. 

Zarejestrowana w: Budapeszt Környéki Törvényszék Cégbírósága 

Numer ID spółki:  13-09-149584 

NIP:  23487936-2-13 

Cel korzystania z usług podmiotu przetwarzającego: Usługi IT (dostęp, poczta elektroniczna, konserwacja 

programów, oprogramowania i sprzętu komputerowego)  

 

Nazwa: APK software s.r.o. (oprogramowanie SPED5G) 

Adres:  841 07 Bratysława, Pavla Horova 26/116 

Numer ID spółki:  35816601 

NIP:  2020224789 

Cel korzystania z usług podmiotu przetwarzającego: oprogramowanie SPED5G, oprogramowanie do 

zarządzania danymi i zamówieniami klienta 

 

Nazwa:   Exact Software Poland Sp. z o.o. 

Adres:  62-002 Suchy Las, ul. Krzemowa 1, Złotniki 

Numer ID spółki:  0000033441 

NIP:  7781131892 

Cel korzystania z usług podmiotu przetwarzającego: dostawca usług księgowych (Exact Globe) (wsparcie, 

monitorowanie błędów i konserwacja) 

 

Nazwa:   Przemysłowy Instytut Automatyki I Pomiarów PIAP 

Adres:  02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 202 

Numer ID spółki:  000035257 

NIP:  5250008815 

Cel korzystania z usług podmiotu przetwarzającego: usługi przechowywania/tworzeni kopii zapasowych 

danych. 
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Nazwa:   T-Systems Magyarország Zrt. 

Adres:  1117 Budapest, Budafoki út 56. 

Numer ID spółki:  01 10 044852 

NIP:  12928099-2-44 

Cel korzystania z usług podmiotu przetwarzającego: elektroniczna usługa przechowywania danych. 

 

7. Prawa użytkownika 
Na żądanie użytkownika, Administrator danych przekazuje mu informacje dotyczące jego danych osobowych, 

źródła tych danych, celu, powodu i czasu administrowania danymi, a ponadto – w przypadku przekazywania danych 

osobowych – informacje dotyczące wniosku o przekazanie danych i adresata. Informacje można uzyskać wysyłając 

e-mail na adres privacy@eurogate.pl lub list do Eurogate Logistics Sp. z o.o., Łopuszańska 95, 02-457 

Warszawa, w obu przypadkach z podaniem swoich danych osobowych i adresu pocztowego. Administrator danych 

udzieli pisemnej odpowiedzi w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania wniosku. 

 

Użytkownik ma prawo do żądania sprostowania danych osobowych (podając poprawne dane), wysyłając e-mail 

na adres privacy@eurogate.pl lub list na adres Eurogate Logistics Sp. z o.o., Łopuszańska 95, 02-457 

Warszawa, w obu przypadkach z podaniem swoich danych osobowych i adresu pocztowego. Administrator danych 

niezwłocznie dokonuje sprostowania i przesyła użytkownikowi pisemne powiadomienie o sprostowaniu. 

 

Użytkownik może zażądać usunięcia i ograniczenia wykorzystania jego danych osobowych, wysyłając e-mail na 

adres privacy@eurogate.pl lub list na adres Eurogate Logistics Sp. z o.o., Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa, 

bez wyjaśnienia swojego żądania, podając swoje dane osobowe i adres pocztowy. Administrator danych 

natychmiast usunie dane osobowe i ograniczy korzystanie z danych osobowych. 

 

Administrator Danych określa ograniczenia dotyczące przetwarzania, obowiązujące na wniosek Użytkownika. Jeśli 

istnieją ograniczenia w zakresie przetwarzania danych, takie dane mogą być przetwarzane bez przechowywania 

w przypadku zgody użytkownika, lub w celu przedstawienia, dochodzenia lub ochrony roszczeń, w przypadku 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo w przypadku istnienia nadrzędnego interesu publicznego UE, 

a także jakichkolwiek państw członkowskich UE. 

 

W przypadku, gdy Administrator danych nie przychyli się do wniosku użytkownika o sprostowanie danych, 

ograniczenie ich przetwarzania lub ich usunięcie, Administrator danych powinien przesłać oparte na faktach 

pisemne uzasadnienie wniosku użytkownika o sprostowanie danych, ograniczenie ich przetwarzania lub ich 

usunięcie w terminie 30 dni od otrzymania wniosku.  

 

W przypadku odrzucenia wniosku użytkownika o sprostowanie danych, ograniczenie ich przetwarzania lub ich 

usunięcie, Administrator danych udziela użytkownikowi informacji na temat możliwości wystąpienia do sądu o 

środki ochrony prawnej oraz zwrócenia się do Krajowego Organu Ochrony Danych i Informacji. 

 

Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych, 

• jeżeli przetwarzanie i przekazywanie danych jest niezbędne w celu wywiązania się z obowiązku prawnego 

związanego wyłącznie z Administratorem danych lub jest konieczne dla dochodzenia uzasadnionego 

interesu Administratora danych, podmiotu przetwarzającego dane lub strony trzeciej, z wyjątkiem 

obowiązkowego przetwarzania danych; 

• jeżeli wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych odbywa się w celu bezpośredniego 

pozyskiwania, sondowania lub badań naukowych i w innym przypadku określonym przez prawo. 
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Administrator danych zbada taki sprzeciw w możliwie najkrótszym terminie licząc od daty złożenia wniosku, nie 

później jednak niż w terminie 15 (piętnastu) dni, sprawdzając poprawność wniosku i poinformuje użytkownika 

pisemnie o swojej decyzji. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z decyzją Administratora danych, a także gdy 

Administrator danych nie dotrzymał powyższego terminu, użytkownik może wystąpić do sądu, po przesłaniu mu 

decyzji lub w ciągu 30 dni od ostatniego dnia terminu. 

 

8. Dane zbierane podczas korzystania ze strony internetowej 
W przypadku, gdy użytkownik nie poda żadnych danych osobowych i informacji na stronie internetowej, 

Administrator danych nie może gromadzić i przetwarzać żadnych danych osobowych związanych z tym 

użytkownikiem w formie umożliwiającej jego identyfikację.  

 

Wszyscy użytkownicy odwiedzający tę stronę internetową mogą wyrazić zgodę na rejestrację danych i informacji, 

o których mowa w części niniejszej Polityki prywatności i ochrony danych dotyczącej plików cookie i mogą w tym 

celu korzystać z plików cookie. 

 

Informacje te mogą być danymi komputera, tabletu lub telefonu komórkowego wygenerowanymi podczas 

korzystania ze strony internetowej, które są automatycznie rejestrowane przez system Administratora danych w 

wyniku procesów technicznych. Takie dane są automatycznie rejestrowane przez system – bez konkretnego 

zezwolenia lub działania użytkownika – kiedy użytkownik wchodzi na stronę i ją opuszcza. 

 

 Adres IP strony internetowej, strony odwiedzane przez użytkowników, rodzaj przeglądarki używanej do 

przeglądania odwiedzonych wcześniej/później miejsc, a także czas trwania wizyty/sesji. 

 

Dane te nie są powiązane z żadnymi innymi danymi osobowymi, więc użytkownik nie może zostać zidentyfikowany 

na ich podstawie. Dostęp do tych danych ma wyłącznie Administrator danych. Dane te można gromadzić tylko za 

pomocą różnych technologii, takich jak pliki cookie, sygnały nawigacyjne (web beacons) i pliki dziennika (logfiles). 

 

Dane te zawierają następujące informacje: 

Pliki cookie: pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądarki internetowej użytkownika, dzięki czemu 

po powrocie użytkownika na stronę rozpoznajemy jego przeglądarkę i mamy informacje na jej temat.  
 

Logfiles:  

Przeglądarka automatycznie przekazuje pewne inne dane na stronę internetową, takie jak dotyczące adresu IP 

użytkownika (pl. 192.168.2.1), systemu operacyjnego użytkownika, rodzaju przeglądarek internetowych, nazwy 

domeny, odwiedzanych wcześniej/później miejsc, a także czasu trwania wizyty/sesji. 

Administrator danych – jak każdy inny właściciel strony – analizuje te dane, aby określić, która część strony 

internetowej jest bardziej popularna wśród odwiedzających i aby móc zwiększyć wygodę korzystania ze strony 

internetowej w oparciu o potrzeby użytkowników. 

 

9. Zarządzanie plikami cookie 
Eurogate Logistics Group pragnie wysyłać pliki cookie na komputer użytkownika, aby zwiększyć wygodę 

korzystania z naszej strony internetowej. 
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Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, informujemy użytkowników o sposobie w jaki korzystamy z 

plików cookie. 

 

Ta podstrona internetowa została stworzona w celu streszczenia kluczowych informacji dotyczących korzystania 

z plików cookie. 

 

Ważna jest dla nas ochrona danych osobowych i szczera informacja o metodzie ich przetwarzania. Dane te mają 

charakter informacyjny i pozwalają użytkownikom spędzić wspaniały czas na naszych stronach internetowych. 

 

Czym więc jest plik cookie – „ciasteczko”? 
Jest to mały plik tekstowy zawierający dane, zapisywany na Twoim komputerze przez odwiedzaną stronę 

internetową. Jego celem jest przypominanie stronom internetowym Twoich działań podczas odwiedzin na tych 

stronach. Plik cookie może między zawierać informacje o tym, czy kliknąłeś na określone linki lub strony, na które 

wszedłeś przy pomocy swojej nazwy użytkownika, czy przeczytałeś określone podstrony na tej stronie kilka 

miesięcy lub lat wcześniej. 

 

Istnieje kilka rodzajów plików cookie, a bez nich strony internetowe mogą nie funkcjonować w sposób, do jakiego 

jesteś przyzwyczajony. 

 

Na przykład, w braku pliku cookie wymaganego do autoryzacji logowania, strona internetowa nie może wyświetlić 

Twojego profilu. Albo też strona internetowa będzie za każdym razem wysyłać do Ciebie wiadomość 

„przepraszamy, ale musisz się zalogować”, ponieważ nie pamięta, kim jesteś. 

 

Strona internetowa Grupy Eurogate Logistics Group zapewnia najlepszą obsługę użytkowników przez pliki cookie 

i stosuje tylko najbardziej potrzebne i najbardziej przydatne pliki cookie. 

 

Zgodnie z nowymi przepisami, podajemy rodzaje plików cookie, z których korzysta strona internetowa, aby 

użytkownik mógł zdecydować, czy chce je zachować, usunąć istniejące, czy wyłączyć wszystkie podczas 

odwiedzania naszej witryny. 

 

Jakie rodzaje plików cookie zawiera strona internetowa Grupy Eurogate Logistics? 

(1) Niezbędne pliki cookie (Strictly necessary cookies) 

Te pliki cookie są podstawą do przeglądania strony internetowej i korzystania z jej funkcji. Bez nich nie można 

świadczyć żadnych usług, niemożliwe byłyby rejestracja i logowanie. Żadne informacje o użytkowniku nie są 

gromadzone w celach marketingowych i nie są rejestrowane informacje o tym, gdzie był on w Internecie. 

 

(2) Pliki cookie związane z wydajnością strony (Performance cookies) 

Te pliki cookie zbierają informacje na temat metody korzystania ze strony internetowej, na przykład o tym, które 

strony najczęściej otwierasz i czy pojawiają się komunikaty o błędach. Nie są gromadzone żadne Twoje dane 

używane do identyfikacji, wszystkie informacje są anonimowe. Pliki te służą jedynie rozwojowi funkcji strony 

internetowej. 
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(3) Funkcjonalne pliki cookie (Functional cookies) 

Te pliki cookie zapamiętują Twoje wybory (np. ustawienia językowe) i zapewniają dostosowane do tego funkcje. 

 

Mogą pamiętać zmiany wprowadzone w odniesieniu do rozmiaru tekstu, rozmiaru czcionki lub innych części 

strony internetowej, które możesz dostosować do swoich potrzeb. Zapewniają one również usługi, o które 

prosisz, takie jak oglądanie filmów lub komentowanie dowolnego bloga. Zgromadzone przez nie dane mogą 

zostać przekształcone w dane anonimowe. Te pliki cookie nie nadają się do śledzenia działań związanych z 

przeglądaniem innych stron internetowych. 

 

(4) Reklamowe pliki cookie (Targeted cookies) 

Te pliki cookie wyświetlają reklamy i wiadomości odpowiadające Tobie i dostosowane do Twoich zainteresowań. 

Czasami nawiązują do innych stron internetowych, takich jak Facebook. 

 

Poza powyższymi czterema rodzajami, pliki cookie mogą być klasyfikowane na dwa sposoby: tymczasowe 

(„sesyjne”) pliki cookie i stałe pliki cookie. 

• Tymczasowe („sesyjne”) pliki cookie (“Session” cookies) przechowują przeprowadzone operacje do końca 

sesji. „Sesja” rozpoczyna się od otwarcia strony internetowej i kończy się przez zamknięcie strony 

internetowej. Następnie te pliki cookie są trwale usuwane. 

• „Stałe” pliki cookie (“Persistent” cookies) pozostają na Twoim telefonie lub komputerze przez określony 

czas. Są one aktywowane automatycznie, gdy odwiedzasz daną stronę internetową. 

 

Pliki cookie mogą również być własne – wewnętrzne (first-party cookies) lub zewnętrzne - należące do stron 

trzecich ( (third-party cookies). Wewnętrzne pliki cookie są umieszczane przez stronę internetową Grupy 

Eurogate Logistics, a zewnętrzne pliki cookie są umieszczane przez inne podmioty. Grupa Eurogate Logistics 

pozwala na umieszczanie tylko tych zewnętrznych plików cookie, które są zatwierdzone przez spółkę. 

 

Rodzaje plików cookie na stronie internetowej: www.eurogate.com  

(1) Niezbędne pliki cookie (Strictly necessary cookies) 

Pliki cookie sklasyfikowane jako „Niezbędne” NIE są wykorzystywane przez Grupę Eurogate Logistics do: 

• Zbierania informacji w celu reklamowania produktów i usług 

• Zapamiętywania ustawień i nazwy użytkownika po zakończeniu wizyty 

 

Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na użycie „Niezbędnych” plików cookie. W przypadku 

wyłączenia korzystania z plików cookie, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa użytkownika i 

prawidłowego działania witryny. 

 

  

http://www.eurogate.com/
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Oto lista plików cookie zaklasyfikowanych jako „Niezbędne”, zamieszczanych przez witrynę Grupy Eurogate 

Logistics: 

Name of the 

cookie

Type of the 

cookie

Duration of the 

cookie (from 

loading the 

cookie)

Description

_ga 2 years www.google-analytics.com

_gat Session Session www.google-analytics.com

_gid Session Session www.google-analytics.com

NID 6 months google.com

fr 3 months www.facebook.com

impression.php/# Session Session www.facebook.com

tr Session Session www.facebook.com

ads/user-lists/# Session Session www.google.com

cookie_accepted unlimited www.eurogate.com

 

(2) Pliki cookie związane z wydajnością strony (Performance cookies) 

Grupa Logistics Group używa plików cookie związanych z wydajnością strony w celu: 

• Sporządzenia statystyki korzystania z naszej strony internetowej 

• Mierzenia awarii, aby pomóc w rozwoju naszej strony internetowej 

• Testowana wyglądu witryny 

 

Pliki cookie sklasyfikowane jako związane z wydajnością strony NIE są wykorzystywane przez Grupę Eurogate 

Logistics do: 

• Zapamiętywania ustawień i nazwy użytkownika po zakończeniu wizyty 

 

Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na użycie plików cookie związanych z wydajnością strony. 

W przypadku niekorzystania z plików cookie, nie możemy zagwarantować prawidłowego działania witryny. 

 

Oto lista plików cookie zaklasyfikowanych jako związane z wydajnością strony (“Performance” cookies): 

Name of the 

cookie

Type of the 

cookie

Duration of the 

cookie (from 

loading the 

cookie)

Description

pll_language 1 year www.eurogate.com

 

(3) Funkcjonalne pliki cookie (Functional cookies) 

Grupa Logistics Group używa funkcjonalnych plików cookie w celu: 

• Zapamiętania wprowadzonych ustawień 

• Pokazania, kiedy jesteś zalogowany na stronie internetowej (jeśli ma to zastosowanie) 

 

• Udostępnienia informacji partnerom serwisowym strony. Udostępnienie informacji jest wymagane tylko w 

celu zapewnienia płynności funkcji usługi, produktu lub funkcji, analizy obecności na stronie internetowej. 

Nie jest używane w innych celach. 
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Pliki cookie sklasyfikowane jako funkcjonalne pliki cookie NIE są wykorzystywane przez Grupę Eurogate 

Logistics do: 

• „Targetowania” użytkownika za pomocą reklam na naszej stronie internetowej lub na dowolnej innej 

stronie internetowej. 

 

Niektóre pliki cookie są kontrolowane przez inne firmy w naszym imieniu, jednak nie zezwalamy im na używanie 

plików cookie w celach innych niż wymienione. 

 

Możesz zdecydować, czy chcesz zezwolić na takie pliki cookie, ale jeśli je wyłączysz, możemy nie być w stanie 

świadczyć określonych usług. Jeśli zdecydujesz się ich nie używać, może to skutkować tym, że nasz system nie 

zapamięta, że anulowałeś określoną usługę. 

 

(4) Reklamowe pliki cookie (Targeted cookies) 

Grupa Logistics Group używa reklamowych plików cookie (Targeted cookies) w celu: 

• Łączenia się z sieciami społecznościowymi, takimi jak Facebook. Sieci społecznościowe wykorzystują te 

informacje do dostarczania ukierunkowanych reklam. 

• Na stronie internetowej stosuje się pliki cookie typu remarketingowego i retargetingowego, które Google 

Analytics / Facebook wykorzystują do anonimowego i ogólnego profilowania, aby umożliwić późniejszą 

działalność reklamową za pośrednictwem systemów Google AdWords i Facebook Pixel, adresowaną do 

użytkowników o profilach pasujących lub podobnych do ogólnego profilu odwiedzających stronę.  

 

Możesz zdecydować, czy chcesz używać plików cookie, ale jeśli zdecydujesz się ich nie używać, niektóre z 

naszych usług mogą nie działać. Wszystkie takie pliki cookie są kontrolowane przez inne firmy; w związku z tym 

można również zatrzymać stosowanie tych plików cookie, poprzez zastosowanie ich własnych narzędzi. 

 

Usunięcie plików cookie 
Jeśli zdecydujesz się nie korzystać z plików cookie, możesz po prostu usunąć je z katalogu plików cookie w 

swojej przeglądarce. Możesz także ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie lub wyświetlała 

ostrzeżenie przed zapisaniem pliku cookie. 

 

Istnieje kilka różnych przeglądarek, więc nie będziemy udzielać wskazówek dla każdego z nich, ale w przypadku 

dalszych pytań, zalecamy odwiedzenie strony „All About Cookies” ("Wszystko o plikach cookie / o ciasteczkach”). 

 

Jeśli używasz Windows Explorera, musisz w tym celu: 

• Kliknąć „Windows Explorer”. 

• Kliknąć przycisk „Search” („Szukaj”) na pasku narzędzi. 

• Wpisać słowo „Cookie” w polu wyszukiwania „Directories and files” („Katalogi i pliki”). 

• Wybrać miejsce „My computer” („Mój komputer”) w rozwijanym menu „Location of searching” („Lokalizacja 

wyszukiwania”). 

• Kliknąć polecenie „Search now” („Wyszukaj teraz”). 

• Wybrać i otworzyć zeskanowane katalogi. 

• Aby wybrać plik cookie, musisz kliknąć odpowiedni plik cookie. 

• Aby usunąć plik cookie musisz nacisnąć przycisk „Delete” („Usuń”) . 

 

Jeśli nie masz Internet Explorera, kliknij Help (Pomoc) w menu Start i wyszukaj słowo „cookies”, aby znaleźć 

katalog. 
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Jeśli usuniesz pliki cookie, niektóre usługi mogą nie działać na naszej stronie internetowej (lub w innych witrynach 

internetowych). 

 

10. Dane zebrane podczas korzystania ze strony internetowej 
Powyższych technologii nie można używać w celu identyfikacji użytkowników, a Administrator danych nie łączy 

tych danych z żadnymi danymi umożliwiającymi identyfikację. 

Celem wykorzystania danych jest zapewnienie przez Administratora danych bezbłędnego działania strony 

internetowej, a dane dotyczące korzystania z witryny są do tego niezbędne, podobnie jak do filtrowania 

niewłaściwego wykorzystania strony internetowej. Danych omówionych w niniejszym dokumencie można używać 

na podstawie osobistych preferencji Administratora danych (np. dane dotyczące najczęściej odwiedzanych treści 

na stronie internetowej). 

Oprócz powyższego, Administrator danych może wykorzystać te dane do analizy tendencji użytkowników oraz do 

poprawy, rozwoju funkcji strony internetowej i uzyskania kompleksowych danych o ruchu na stronie, czyli o ogólnym 

wykorzystaniu strony internetowej. 

 

11. Wyłączenie plików cookie: 
Jeśli nie chcesz, aby Administrator danych gromadził dane związane z użytkowaniem strony internetowej, możesz 

wyłączyć częściowo lub całkowicie korzystanie z plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej lub 

możesz zmodyfikować ustawienia komunikatów cookie  

Należy jednak pamiętać, że jeśli użytkownik odmówi korzystania z plików cookie, co prawda będzie mógł odwiedzać 

nasze strony internetowe, ale niektóre funkcje mogą nie działać prawidłowo, a poza tym istnieje możliwość, że nie 

będzie mógł używać wszystkich funkcji strony internetowej, a Administrator danych nie będzie mógł zapewnić 

wygody korzystania z witryny. 

 

12. Linki 
Nasze usługi czasem łączą się z usługami innych firm (np. Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram). Firmy te mają 

własne zasady dotyczące prywatności i plików cookie. Eurogate Logistics nie ponosi odpowiedzialności za praktyki 

związane z ich treścią, a także z ochroną danych i informacji na tych stronach. Jeśli Eurogate Logistics dowie się 

o jakimkolwiek nadużyciu danych osobowych przez powiązane strony internetowe, link zostanie usunięty ze strony 

internetowej Administratora danych. 

 

13. Bezpieczeństwo danych 
Administrator danych zobowiązuje się do dbałości o bezpieczeństwo danych, a także do wykonywania czynności 

technicznych i organizacyjnych oraz do ustanowienia procesów i zasad, które zapewnią ochronę gromadzonych, 

przechowywanych i przetwarzanych danych oraz zapobiegną unicestwieniu, nieautoryzowanemu użyciu i 

nieuprawnionej modyfikacji tych danych. Administrator danych zobowiązuje się do żądania od wszystkich osób 

trzecich, którym dane te zostały przekazane, spełnienia wymogów związanych z bezpieczeństwem danych. 

 

Administrator danych kontroluje, czy osoby nieupoważnione nie mają dostępu do przetwarzanych danych, czy nie 

mogą ich publikować, przesyłać, modyfikować lub usuwać. Dostęp do przetwarzanych danych może mieć tylko 

pracownik Administratora danych, a Administrator danych nie przekazuje tych danych osobom nieuprawnionym. 
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Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby dane nie zostały uszkodzone i przypadkowo unicestwione. 

Obowiązek ten Administrator danych nakłada na wszystkich pracowników uczestniczących w przetwarzaniu 

danych. 

 

W żadnych okolicznościach Administrator danych nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie 

rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków 

zawodowych, ani nie przetwarza danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego 

zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. 

 

W przypadku incydentu związanego z ochroną danych, Administrator danych bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w 

terminie 72 godzin po uzyskaniu informacji o incydencie, powiadamia o nim organ nadzorujący, z wyjątkiem 

przypadku, gdy incydent nie stanowi zagrożenia dla praw i wolności osób fizycznych. Jeśli zgłoszenie nie nastąpi 

w terminie 72 godzin, Administrator danych powinien załączyć do zgłoszenia powody uzasadniające opóźnienie. 

 

Jeśli incydent związany z ochroną danych stanowi wysokie potencjalne ryzyko dla praw i wolności osób fizycznych, 

Administrator danych powinien niezwłocznie poinformować użytkownika o takim incydencie. 

Administrator danych powinien dołączyć następujące informacje do dokumentu powiadamiającego o incydencie 

związanym z ochroną danych, który wysyła do użytkownika: 

• Jasne informacje na temat cech incydentu związanego z ochroną danych; 

• Dane kontaktowe i informacje na temat możliwości uzyskania dalszych informacji; 

• Opis możliwych konsekwencji incydentu związanego z ochroną danych; 

• Opis działań zaplanowanych i podjętych przez Administratora danych w celu złagodzenia skutków 

incydentu związanego z ochroną danych i wynikających z niego niedogodności. 

 

14. Możliwości w zakresie egzekwowania prawa 
• Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić przetwarzanie danych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Jeśli uważasz, że nie przestrzegamy tych przepisów, prosimy o kontakt na 

adres e-mail privacy@eurogate.pl  lub za pośrednictwem poczty na adres Eurogate Logistics Sp. z o.o., 

Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa. 

 

Jeśli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone, możesz wystąpić o środek 

prawny do organu nadzorującego (na odpowiedni adres w każdym kraju zgodnie z poniższym wykazem) lub do 

sądu w danym kraju. 

• Wielka Brytania – Information Commissioner's Office (adres: Wycliffe House, Water Lane Wilmslow, 

Cheshire, SK9 5AF, Zjednoczone Królestwo) 

• Polska – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska) 

• Republika Czeska - Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7, 

Czechy) 

• Węgry - Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (adres: 1125 Budapeszt, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22 / C.) 

• Russia - Management of Rospotrebnadzor in Samara region, Russia, 443079, Samara, Mitireva ul. 1 

• Netherlands – Autoritteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 20, 2594 AV Den Haag/ 
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15. Pozostałe Postanowienia 
Niniejsza polityka prywatności i ochrony danych jest zgodna z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) oraz z lokalnymi przepisami o ochronie danych. 

 

Administrator danych ma prawo zmienić niniejszą Politykę prywatności bez uprzedniego powiadomienia. Zaleca 

się regularne sprawdzanie Polityki prywatności pod kątem możliwych zmian. 

 

 

 

Dr George Nagy 

Eurogate Logistics 

Administrator danych 

 

 


