
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Administratorem danych osobowych użytkowników przekazywanych w związku z 
korzystaniem ze stron www bielmar.com.pl, bielmar.pl, dalej zwanych „Serwisem” są  
Zakłady Tłuszczowe Bielmar Sp. z o.o. - 43-300 Bielsko – Biała ul. Sempołowskiej 63 

2. Korzystanie z Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika 
danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych osobowych może ograniczyć 
możliwość korzystania z usług. 

3. W zakresie uzasadnionym daną usługą, Administrator może poprosić użytkownika o 
podanie w szczególności następujących danych osobowych – imię i nazwisko, adres, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej. W regulaminie usługi mogą zostać 
wskazane inne dane osobowe, które Użytkownik powinien podać w celu skorzystania z 
usługi. 

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyraźnej zgody wyrażanej przez 
Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają 
Administratora do przetwarzania danych osobowych. 

5. Wyrażenie przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych 
następuje poprzez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury 
mającej na celu umożliwienie skorzystania z usług. 

6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania i 
aktualizacji, jak również odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie 
swoich danych osobowych bez podawania przyczyny. 

7. Administrator zapewnia użytkownikowi możliwość usunięcia jego danych osobowych ze 
zbioru danych na każde żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na 
podstawie przepisów obowiązującego prawa.  

8. Użytkownik może zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych 
osobowych w całości lub w określonej części. 

9. Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora 
dostępny jest w siedzibie Administratora danych, tj. w Bielsku-Białej ul. 
Sempołowskiej 63. 

1.
2. POLITYKA COOKIS 

3.
1. Serwis korzysta z plików cookies. 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki 
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i 
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj 
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na 
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki 
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
b. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie 

musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w 

sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. 



5. 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 urządzeniu końcowym Użytkownika 
do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia 
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są 
w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików 
cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) 
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu 
końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym 
zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest 
także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat 
zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności 
dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu 
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu 
reklamodawców oraz partnerów. 

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady 
korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony 
prywatności Google Analytics 

10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć 
Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik 
korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji 
użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. 

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć 
reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z 
plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ 

http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
https://www.google.com/ads/preferences/

