
Polityka prywatności 

 

Cel polityki prywatności 

Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy dane, 

w tym dane osobowe, w związku z korzystaniem ze strony internetowej pod 

adresem: https://www.igmnir.pl/ („Serwis”). 

 

Niniejsza Polityka prywatności stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego 

z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (RODO). 

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu 

z siedzibą w Katowicach, przy ul. Granicznej 29/611, 40-017 Katowice, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 

oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy 

Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000061794, posiadająca NIP: 9541026228 i REGON: 272748911 („Administrator”). 

 

Jakie dane gromadzimy? 

Podczas korzystania z Serwisu mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych 

osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. 

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularza kontaktowego to adres poczty elektronicznej. 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu obsługi Państwa zapytania. 

Możemy również zbierać inne dane osobowe udostępnione przez Państwa w treści zapytania. Podanie 

takich danych jest dobrowolne. 

 

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe? Jaka jest podstawa przetwarzania 

Państwa danych osobowych? 

Państwa dane będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa zapytania przy pomocy 

formularza kontaktowego. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa żądanie 

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

Ponadto, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami związanymi z Państwa zapytaniem oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia 

przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa). Podstawą przetwarzania jest 

niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? 

Dane przetwarzane na potrzeby realizacji Państwa zapytania będą przechowywane przez okres 

niezbędny do obsługi Państwa zapytania i ewentualne dalsze prowadzenie korespondencji. Okres 

przechowywania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli 

przetwarzanie Państwa osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych 

roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. 

  

https://www.igmnir.pl/


Czy udostępniamy dane podmiotom trzecim? 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze 

zlecenie (podmioty przetwarzające), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 

umowy zawartej z nami, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą 

z naszej strony. Państwa dane mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na 

podstawie przepisów prawa. Innym podmiotom trzecim Państwa dane mogą zostać udostępnione 

wyłącznie w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udostępnienie takich danych. 

 

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do konkretnych, wyżej opisanych celów. 

Informacje, które Państwo podają, będą traktowane jako poufne i będą wykorzystywane wyłącznie w 

związku z Państwa kontaktem z nami. Informacje te w żadnym wypadku nie będą ujawniane ani 

sprzedawane żadnej stronie trzeciej dla celów komercyjnych lub związanych z pozyskiwaniem nowych 

klientów. 

 

Czy przekazujemy Państwa dane osobowe do państw trzecich? 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez nas poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 

 

Jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do przetwarzanych przez nas danych osobowych? 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie ochrony danych osobowych, w szczególności 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu 
tych danych, przysługują Państwu następujące prawa: : 
 
1. Prawo dostępu do informacji (art. 15 RODO) 
 
Mają Państwo prawo wiedzieć, jakie dane od Państwa przetwarzamy i w jakim celu. Ponadto mają 
Państwo prawo do informacji o okresie przechowywania Państwa danych, a także o możliwych 
odbiorcach i pochodzeniu Państwa danych (jeśli nie zebraliśmy od Państwa danych). 
 
2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) 
 
Mają Państwo prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych, jeżeli Państwa dane osobowe 
przetwarzane przez nas są nieprawidłowe lub niekompletne. 
 
3. Prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO) 
 
Mają Państwo prawo zażądać usunięcia danych, a my mamy obowiązek usunąć je bez zbędnej zwłoki, 
jeśli nie możemy ich przechowywać. Jeśli jednak prawo zezwala nam na przechowywanie danych lub 
nawet tego wymaga, nie możemy spełnić żądania usunięcia.    
 
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) 
 
Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku 
zakwestionowania prawidłowości danych osobowych - na czas ich sprawdzenia, na czas rozpatrywania 
sprzeciwu lub jeżeli przetwarzamy Państwa dane po ustaniu rzeczywistych celów przetwarzania.  
 
5. Prawo do informacji o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu ich 

przetwarzania (art. 19 RODO)  
 



Jeśli skorzystają Państwo z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
poinformujemy wszystkich odbiorców Państwa danych osobowych o tym sprostowaniu, usunięciu 
danych lub ograniczeniu przetwarzania. 
 
6. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) 
 
Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub jest 
niezbędne do realizacji umowy, mają Państwo prawo otrzymać te dane w ustrukturyzowanym, 
powszechnym i nadającym się do odczytu technicznego formacie. Jeśli jest to technicznie wykonalne, 
mają Państwo prawo przekazać te dane bezpośrednio innej odpowiedzialnej osobie. 
 
7. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)  
 
W każdym czasie, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją - mają Państwo prawo wnieść sprzeciw 
wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (ust. 1), gdy przetwarzanie odbywa się w ramach 
realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas. W takim 
przypadku przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie 
wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które 
są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do 
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 
Sprzeciw musi zawierać wyjaśnienie konkretnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie jest 
dla Państwa niedopuszczalne. Sprzeciw zostanie dokładnie rozpatrzony, a dane zostaną zablokowane 
na czas badania. Po weryfikacji nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że 
będziemy w stanie wykazać przekonujące uzasadnione podstawy przetwarzania.  
 
W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, 

przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, którym jest:   

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
Urząd Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
Tel. 606-950-000 
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl . 
 

Czy profilujemy Państwa dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem 

Państwa decyzje? 

Nie stosujemy profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji. 

 

W jaki sposób możesz się z nami skontaktować? 

Wszelkie zapytania lub żądania w zakresie opisanym powyżej możesz kierować do nas w formie: 

1. elektronicznej na adres poczty e-mail: biuro@igmnir.pl lub 

2. pisemnej na adres: IGMNiR, ul. Graniczna 29/611, 40-017 Katowice 

 

Polityka Cookies 

Niniejsza polityka w sprawie plików cookies stanowi integralną część Polityki prywatności. 

Pliki cookies są danymi informatycznymi, w szczególności niewielkimi plikami tekstowymi, 

zapisywanymi i przechowywanymi na urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których korzystasz 

z Serwisu. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z którego 

mailto:biuro@igmnir.pl


zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie. Identyfikacja odbywa się 

bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z Serwisu. 

Pliki cookies są bezpieczne dla Państwa urządzenia końcowego. W szczególności tą drogą nie jest 

możliwe przedostanie się do Państwa urządzenia końcowego wirusów lub innego niechcianego 

oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. 

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” Państwa przeglądarki. 

 

Dlaczego wykorzystujemy pliki cookies 

W ramach serwisu pliki cookies są wykorzystywane w celu: 

1. świadczenia usług za pośrednictwem dedykowanego przez Izbę Serwisu; 

2. prezentowania treści multimedialnych za pośrednictwem Serwisu; 

3. dostosowania zawartości Serwisu do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze 

stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie 

i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb; 

4. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów 

społecznościowych; 

5. tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają 

zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury 

i zawartości; 

6. prezentacji reklam w sposób dopasowany do Państwa potrzeb i zainteresowań oraz Państwa 

miejsca zamieszkania; 

7. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu. 

 

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 

1. sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym 

do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); 

oraz 

2. stałe – są to pliki przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony 

w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa. 

Informujemy, że oprócz własnych plików cookies Administratora wykorzystujemy również pliki cookies 

podmiotów trzecich zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem Serwisu, 

w szczególności dla potrzeb statystycznych (np. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. 

z siedzibą w USA]). 

 

Zarządzanie plikami cookies 

Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, 

określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Państwa 

urządzenia końcowego. Zmian możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach 

oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Mogą Państwo również w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji 

w przeglądarce internetowej. 

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne 

w Serwisie. 

  



Zmiany w Polityce prywatności 

Oferta Serwisu może z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, 

standardy oraz wymogi prawne. Oznacza to, że w przyszłości możemy wprowadzać modyfikacje 

w Polityce prywatności. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie takich zmian oznacza ich akceptację. 

 


