
Polityka prywatności 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z użytkowaniem strony 

internetowej pod adresem www.nofsza.pl („Serwis”) jest NOFSZA Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze 

Sądowym pod numerem 0000866894, NIP 5833410227, REGON 387388406. 

 

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami na 

adres mailowy inspektora ochrony danych: office@nofsza.pl 

Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy 

i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania. 

Przysługuje Ci: 

• prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”); 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu 

bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach 

marketingu bezpośredniego; 

• prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli 

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże 

będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie 

będzie istniał uzasadniony powód ku temu; 

• prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na 

podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

• jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność 

z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Aby wykonać swoje uprawnienie do cofnięcia zgody, możesz skorzystać z maila kontaktowego, jaki 

został podany w naszym Serwisie.  

Współpraca z nami lub korzystanie z naszych Serwisów może wiązać się z potrzebą przekazania nam 

Twoich danych osobowych. Pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie 

do celów, o których Cię poinformowaliśmy. Dzięki różnorodnym możliwościom wyboru decydujesz o 

tym, jakie dane udostępniasz oraz z jakich danych możemy korzystać. 

Podczas Twojej wizyty w Serwisie, pewne Twoje dane będą zbierane automatycznie. Podczas 

korzystania przez Ciebie z Serwisu zbieramy i gromadzimy informacje takie jak: Twój adres IP, adres 

URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba 

kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ 

i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne 

podobne informacje. Dane zebrane automatycznie będziemy również wykorzystywać do badania ruchu 

w naszym Serwisie pomiarów popularności Serwisu jego poszczególnych sekcji i poszczególnych 

materiałów w nim zamieszczanych. Dane te będą również wykorzystywane do badania rynku oraz 

opinii. 

Gdy podasz nam Twoje dane w celu wzięcia udziału w loterii, będziemy przetwarzać Twoje dane w 

celach związanych z przeprowadzeniem loterii, w tym w celu poinformowania o wynikach loterii oraz 

wydania nagrody, jeśli Twoje zgłoszenie zostanie wylosowane jako zwycięskie. 

http://www.nofsza.pl/


Gdy kontaktujesz się z nami celem dokonania różnych czynności lub uzyskania informacji (np. złożenia 

reklamacji) za pomocą strony internetowej, telefonu, czy też poczty e-mail, ponownie wymagać 

będziemy przekazania nam Twoich danych osobowych celem potwierdzenia Twojej tożsamości i 

możliwości zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które wcześniej podałeś. 

Może się jednak zdarzyć, że z uwagi na specyfikę Twojego żądania lub prośby, będziemy musieli pobrać 

od Ciebie jeszcze inne dane. Podanie przez Ciebie ww. danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne 

do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują. Powyżej wymienione dane 

będziemy przetwarzać w celu realizacji żądanych przez Ciebie czynności lub w celu przekazania Ci 

informacji, o które poprosisz – w zależności od tego, która sytuacja ma miejsce. 

Wszelkie zbierane przez nas dane przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na 

podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Twoich danych 

osobowych może być: 

• Twoja zgoda; 

• zawarta między nami umowa (którą jest także świadczenie drogą elektroniczną usług 

wskazanych w regulaminie Serwisu); 

• obowiązek prawny; 

• prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią. 

Ilekroć będziemy Cię pytali o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, prawną podstawą 

uprawniającą nas do przetwarzania danych będzie Twoja zgoda. 

W niektórych przypadkach zgodę możesz wyrazić przez wpisanie danych w polach oznaczonych jako 

nieobowiązkowe. W takim przypadku będziemy przetwarzać te dane w celu opisanym przy tych polach. 

W pewnych szczególnych sytuacjach musimy przetwarzać Twoje dane z uwagi na konieczność 

realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych. 

Będą to sytuacje, w których musimy przechowywać Twoje dane np. dane przekazane przez Ciebie w 

związku w wygraną w loterii. 

Twoje dane będą przez nas przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie 

usprawiedliwionych interesów realizowanych przez nas lub przez osoby trzecie. 

Nie będziemy jednak przetwarzać Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy okaże się, że nadrzędny 

charakter wobec naszych interesów i ww. interesów osoby trzeciej będą miały Twoje interesy lub Twoje 

podstawowe prawa i wolności. 

Z powyższych względów informujemy, że na podstawie naszego uzasadnionego interesu będziemy 

przetwarzać Twoje dane w celu związanym z prawidłowo realizacją loterii, w celu badań analitycznych, 

jak też dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i 

archiwalnych. 

Na tej samej podstawie będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe zbierane automatycznie w 

Serwisie celem zapewnienia bezpieczeństwa sesji, zapewnienia jakości sesji oraz udostępnienia 

wszystkich funkcji naszego Serwisu. 

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będziemy również przetwarzać Twoje dane 

osobowe w celach analitycznych, co będzie polegało na badaniu i analizie ruchu w naszym Serwisie, 

prowadzenia badań rynku i badań opinii. Badania te wykonujemy we własnym zakresie lub zlecamy 

zewnętrznym firmom badawczym. Wyniki badań mają formę zagregowaną i co do zasady 

zanonimizowaną. 

 



W przypadku przystąpienia do loterii i dokonania w nim zgłoszenia pobieramy tylko te dane, bez 

których nie jesteśmy w stanie prawidłowo zrealizować loterii, np. w przypadku wylosowania Twojego 

zgłoszenia, nie możemy się z Tobą skontaktować.  

W sytuacji, gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie 

dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których 

dotyczy ta zgoda. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak 

na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

W niektórych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. Odbiorcami Twoich 

danych są: 

• nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą 

ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki; 

• podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne i badania 

opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe; 

• nasi Partnerzy; 

• inni odbiorcy danych – np. nasi podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, 

firmy kurierskie; 

• organy publiczne, w tym Policja, izba celna, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez 

nie postępowaniami. 

Okres przechowywania danych powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania. 

Jeśli w związku z wykonaniem zawartej z nami umowy lub w związku z korzystaniem z naszego 

Serwisu czy też w związku z udziałem w konkursie/plebiscycie/loterii nabędziesz od nas za dodatkową 

opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na 

przepisy prawa podatkowego. 

W pozostałych przypadkach Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w 

konkursie/plebiscycie lub loterii będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy 

przedawnienia roszczeń oraz z uwagi na przepisy ustawy o grach hazardowych (przy loteriach). 

Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać 

Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy. 

W pozostałym zakresie, z wyjątkiem danych z plików cookies, będziemy przetwarzać Twoje dane do 

czasu cofnięcia Twojej zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych, nie dłużej 

jednak niż przez okres 3 lat od czasu Twojej ostatniej aktywności w Serwisach. 

W sytuacji, gdy nie będzie możliwe ustalenie Twojej ostatniej aktywności w Serwisie wówczas 

będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody lub wyrażenia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. 

Informacje wynikające plików cookies będą przechowywane w przeglądarce Twego urządzenia 

końcowego przez okres 1 roku. Możesz także w każdej chwili skasować je samodzielnie, korzystając z 

ustawień przeglądarki internetowej. 

Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane. 

Jeśli przy wejściu na stronę Serwisu wyrazisz zgodę na profilowanie wówczas w panelu informacyjnym 

przy Polityce Prywatności Twoja zgoda zostanie odnotowana automatycznie w specjalnym checkboxie. 

Checkbox ten będzie wówczas zaznaczony. Jeśli będziesz chciał wycofać swoją zgodę na profilowanie 

możesz to zrobić odznaczając ww. checkbox. Informujemy ponadto, że jeśli nie wyrazisz zgody na 



profilowanie a ustawienia Twojej przeglądarki będą nadal pozwalały na zapisywanie przez nas plików 

cookies i podobnych technologii to – pomimo ustawień Twojej przeglądarki – nie będziemy dokonywać 

profilowania względem Ciebie. 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych z poziomu panelu informacyjnego przy Polityce 

Prywatności (w odniesieniu do profilowania) będzie odnosiło skutek w odniesieniu do naszego Serwisu. 

Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych przez naszych Partnerów postępując według instrukcji 

zawartych w ich poszczególnych politykach prywatności, do których linki zamieściliśmy poniżej. 

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz 

wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Informacje zbierane w Serwisie nie będą profilowane i targetowane. 

Cookies są krótkimi informacjami, które nasz Serwis lub nasz Partner zapisuje na dysku Twojego 

komputera lub w Twoim urządzeniu mobilnym w postaci plików tekstowych, dzięki czemu jesteśmy w 

stanie obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się ten Serwis. Rozpoznajemy Cię, aby dowiedzieć się 

jakiej informacji potrzebujesz i czego szukasz w naszym Serwisie. Chcemy wiedzieć, które kategorie 

odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki czemu możemy uczynić nasze Serwisy ciekawszymi i 

lepszymi w odbiorze. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać, jakie 

są Twoje wymagania, czego brakuje, a wydaje Ci się, że powinno znaleźć się w Serwisie.  

Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim urządzeniu i zapisanych na 

nim plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. 

Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy 

korzystania z Serwisu. 

Z uwagi na okres przechowywania w ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików 

cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami 

tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, 

opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” 

pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach 

plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie. 

Z uwagi na funkcję stosujemy w ramach Serwisu następujące rodzaje plików cookies: 

• wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze 

stron internetowych Serwisu; 

• funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i 

personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, 

rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym również przez 

współpracujących z partnerów. 

Dane jakie uzyskujemy za pomocą plików cookies co do zasady - nie pozwalają na Twoją identyfikację. 

Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z Serwisu. Zaznaczamy jednak, że 

brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie Serwisu w pełnym zakresie. 

Możesz też w każdej chwili określić możliwość przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies 

za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w Twoim urządzeniu. 

Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do 

połączenia z Serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają 

też zarządzać cookies. 



Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów 

najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach 

potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie: 

Internet Explorer: 

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Mozilla Firefox: 

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

Google Chrome: 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 

Opera: 

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html 

Safari: 

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB 

NOFSZA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie odpowiada za zawartość plików cookies 

wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach Serwisu 

 

W celu świadczenia przez nas naszych usług oraz ich ulepszania i analizy posiłkujemy się także 

usługami i narzędziami innych podmiotów. Podmioty te realizują określone przez nas cele, przy czym, 

w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszym Serwisie realizować 

swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących 

Poniżej przedstawiamy wybrane informacje na temat wykorzystywanych przez nas z usług i narzędzi, 

o których powinieneś wiedzieć w zakresie związanym z ochroną Twoich danych osobowych: 

 

Analityka 

Google Analytics 

W naszym Serwisie używamy narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. („Google”) 

z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google (Google jest 

tutaj procesorem) na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez 

pliki cookie na temat Twojego korzystania z Serwisu, których opis znajdziesz tu: 

https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. 

W naszym serwisie aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie 

adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych 

państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko wyjątkowo 

przekazywany będzie pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Anonimizacja następuje 

bezpośrednio po odebraniu danych, jeszcze przed ich zapisaniem. Na nasze zlecenie Google będzie 

wykorzystywał pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Ciebie z naszych usług, 

tworzenia raportów o ich funkcjonalności i w celu świadczenia dodatkowych usług na naszą rzecz 

związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google 

Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Adres 



IP przekazywany przez twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi 

danymi Google. 

Informujemy, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie 

oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, 

jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie 

dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. 

Ofertowane przez nas usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. Z tych względów 

informujemy, że jeśli dowiemy się, że bez zgody opiekunów prawnych przetwarzamy dane osobowe 

dzieci poniżej 16 roku życia wówczas podejmiemy odpowiednie kroki w celu jak najszybszego 

usunięcia tych danych. 

Nie przetwarzamy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku ich życia bez ważnej zgody 

ich opiekunów prawnych. 

 

 

 

 


