
Polityka prywatności 

Polskie Centrum Usług Doradczych Sp. z o.o. 

 

Szanując prawa do zachowania poufności danych osób korzystających z serwisu administrowanym przez Polskie 
Centrum Usług Doradczych Sp. z o.o. oraz respektując przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych, wprowadzamy poniższą politykę prywatności.  

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności w celu pełnego zabezpieczenia Państwa praw. 

Informacje ogólne 

Polskie Centrum Usług Doradczych  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-192), ul. Leszno 8/39 która jest 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000155795, (zwane dalej „PCUD”) prowadzi  
i administruje serwisem internetowym pod adresem http://www.pcud.pl, udostępnianym osobom 
korzystającym z Serwisu („Użytkownikom Serwisu”).  

 
Odpowiedzialność 
 
Serwis ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. PCUD nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści 
informacji umieszczonych w Serwisie, w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, 
szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych działań użytkowników Serwisu. PCUD nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisu lub osoby 
trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, 
a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie ponosi Użytkownik 
Serwisu. 
PCUD przysługuje prawo zmiany wszelkich informacji umieszczonych w Serwisie, w wybranym przez PCUD 
terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Serwisu. 

 
Prawa autorskie 
 
Korzystanie z Serwisu jest dopuszczalne jedynie w zakresie tzw. dozwolonego użytku Użytkownika Serwisu, tj. 
wyłącznie w celu prywatnym i niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw 
wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe. 
Korzystanie z Serwisu w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z PCUD. 
 
Ochrona prywatności 

W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone w 
Serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisu, w tym dane Użytkowników Serwisu, są 
chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. 
Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).  

 
Przetwarzane dane 
 
W związku z prowadzeniem Serwisu, PCUD zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników 
Serwisu:  

 Dane teleadresowe i adresy e-mail przesyłane do PCUD przez Użytkowników Serwisu.  



PCUD umieszcza te dane i adresy na tzw. liście mailingowej PCUD i przetwarza powyższe dane w celu 
przesyłania na nie informacji o usługach PCUD  oraz biuletynu PCUD.  

Wszelkie wyżej wskazane dane osobowe przesłane do PCUD, PCUD uznaje za podane dobrowolnie, zgodnie z 
art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. PCUD nie ponosi żadnej odpowiedzialności w 
wypadku podania przez któregokolwiek z Użytkowników Serwisu danych nieprawdziwych lub niepełnych. 
Dane osobowe zamieszczone w formularzu, a także adresy e-mail podane w celu otrzymania biuletynu PCUD, 
mogą być przetwarzane przez PCUD: 
 – po wyrażeniu odpowiedniej osobnej zgody - dla celów marketingu usług PCUD.  

 
Zakres udostępniania i wykorzystywania danych 
 
PCUD nie sprzedaje, nie przekazuje ani nie użycza przetwarzanych danych osobowych, chyba że następuje to:  

 za zgodą podmiotu danych,  

 wymagają tego obowiązujące przepisy prawa,  

 dla wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,  

 jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów PCUD, a przetwarzanie nie 
narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.  

PCUD zastrzega sobie prawo do powierzenia danych Użytkowników Serwisu w postaci ich zbiorczych zestawień, 
agencjom lub serwisom współpracującym. Takie informacje mogą być wykorzystywane w celu:  

 monitorowania ruchu w Serwisie,  

 monitorowania oglądalności Serwisu.  

 
Polityka plików Cookies 

Używając serwisów, aplikacji i stron internetowych PCUD Użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek 
zgodnie z poniższymi postanowieniami. W przypadku braku zgody należy zmienić ustawienia przeglądarki 
zgodnie z zaleceniami producenta lub zrezygnować z korzystania ze serwisu PCUD 

 Czym są ciasteczka? 
Ciasteczka (ang. cookies) to pliki tworzone i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas 
odwiedzania stron w internecie. Pliki zawierają informację pozwalającą zidentyfikować urządzenie użytkownika 
w celu prawidłowego wyświetlania strony. Pliki najczęściej zawierają informację odnośnie pochodzenia (nazwa 
strony internetowej), czas (długość życia) ciasteczka, identyfikator  przeglądarki, ew. unikalny numer tworzony 
na potrzeby sesji użytkownika. 
 

 Jaki jest cel używania ciasteczek? 
Podstawowym celem jest dostosowanie zawartości strony internetowej zgodnie z preferencjami Użytkownika 
oraz szybkości (optymalnego używania) korzystania ze strony. Ciasteczka pozwalają również zbierać 
anonimowe, zagregowane statystyki, które informują, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych stron, co 
pomaga ulepszać zakres informacji oraz sposób jej wyświetlania, ale bez identyfikacji użytkownika. 
  

 Jakiego typu ciasteczka używamy? 
Do prawidłowego używania stron tworzone są i wykorzystywane pliki sesyjne oraz pliki stałe. Pliki sesyjne są 
plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania się ze 
strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Pliki stałe pozostają na urządzeniu końcowym 
Użytkownika przez czas zgodny z ustawieniami w pliku. Plik stały może być usunięty wcześniej z przeglądarki 
internetowej przez Użytkownika. Korzystając ze stron internetowych PCUD Użytkownik może otrzymać 
ciasteczka współpracujących podmiotów trzecich, np. Google, Facebook, podmiotów realizujących na rzecz 



PCUD akcje reklamowe. Dodatkowe informacje na temat tych ciasteczek można znaleźć na stronach 
wspomnianych podmiotów. 
 

 Czy użytkownik może usunąć ciasteczka ze swoich urządzeń końcowych? 
Większość przeglądarek internetowych została wyposażona w mechanizmy zarządzania ciasteczkami, m.in. 
można blokować zapisywanie ciasteczek oraz usuwać je z urządzenia końcowego. Można również ustawić tryb 
monitowania (informowania) Użytkownika w momencie, kiedy strona internetowa chce zapisać plik cookies na 
urządzeniu Użytkownika. Zablokowanie pobierania ciasteczek może mieć negatywny wpływ na wyświetlanie 
zasobów strony internetowej lub na ograniczenie jej funkcjonalności, dostosowującej wyświetlanie informacji 
do preferencji Użytkownika. Blokuje również możliwość zbierania anonimowych danych, których analiza 
pomaga ulepszać strony pod względem jakości oraz atrakcyjności umieszczanych treści. 
Kontakt 
W przypadku pytań Użytkowników Serwisu dotyczących warunków korzystania z Serwisu, prosimy o kontakt 
pod adresem: biuro@pcud.pl 
 


