
INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa 
każdemu użytkownikowi naszego serwisu www.ciechagro.pl ponieważ wasza 
prywatność jest dla nas bardzo ważna. 
 

2. Funkcjonowanie naszego serwisu internetowego odbywa się zgodnie z wymogami 
powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także z 
zastosowaniem powszechnie przyjętych zasad funkcjonowania serwisów 
internetowych, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa użytkowników 
serwisów internetowych i stosowanych w tym celu środków technicznych i 
organizacyjnych. 
 

3. Korzystanie z naszego serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją 
warunków niniejszej Polityki Prywatności. 
 

4. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszego serwisu internetowego. 
Nasz serwis internetowy może zawierać odnośniki do innych serwisów i stron 
internetowych. Zwracamy uwagę, by po przejściu do innych serwisów lub stron 
internetowych zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. 
 

5. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce 
prywatności przez odpowiednią jej modyfikację. Wszelkie zmiany nie będą jednak 
naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i prywatności użytkowników 
naszego serwisu internetowego 
 

6. Administratorem naszego serwisu internetowego jest  Skivak Sp. z o.o. Wszelkie 
uwagi, spostrzeżenia lub komentarze związane z funkcjonowaniem naszego 
serwisu internetowego mogą być kierowane na adres mailowy kontakt@skivak..pl. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych w naszym serwisie internetowym 
www.ciechagro.pl jest CIECH Sarzyna S.A., dane kontaktowe Inspektora ochrony 
danych: IOD@ciechgroup.com. 

2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe: 
1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu udzielenia odpowiedzi na 

zapytanie, tj. przetworzenia danych niezbędnych do realizacji umowy lub 
przed jej zawarciem; 

2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych 
osobowych wyrażonej w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

3. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 
lit. f) RODO) jakim jest marketing bezpośredni usług i produktów Grupy 
CIECH. 
 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi 
na pytania zadane wirtualnemu asystentowi Cieszkowi na podstawie art.6 ust. 1 lit. 
f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora. 
 

4. W przypadku, działań marketingowych, jeżeli udzielili Państwo oddzielnej zgody na 
kontakt elektroniczny lub/i telefoniczny, administrator może  kontaktować się z 
Państwem za pośrednictwem poczty email lub/i telefonu, w tym poprzez SMS. 
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5. Administrator  może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom 
przetwarzającym dane na zlecenie administratora – przy czym takie podmioty 
przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem, w ramach 
wymienionych powyżej celów przetwarzania i wyłącznie zgodnie z poleceniem 
administratora danych. Przy przetwarzaniu danych w serwisie administrator 
wspiera się podwykonawcami, którzy świadczą usługi w zakresie hostingu danych 
(przechowywania) oraz wysyłki masowej wiadomości e-mail (newslettera). 
Administrator może również udostępnić Państwa dane osobowe innym spółkom 
Grupy CIECH do wewnętrznych celów administracyjnych na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Dodatkowo 
odbiorcami Państwa danych  osobowych są: banki, operatorzy pocztowi kurierzy, 
audytorzy i konsultanci (w celu sprawdzenia zgodności z zewnętrznymi i 
wewnętrznymi wymogami), doradcy prawni. 
 

6. Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe będą przetwarzane 
do czasu cofnięcia zgody na kanał komunikacji, albo do czasu wniesienia sprzeciwu 
– w zależności od tego, która z wyżej wymienionych czynności nastąpi pierwsza. 
Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie email z informacją na adres: 
(IOD@ciechgroup.com). 
 

7. W zakresie w jakim Państwa dane przetwarzane są na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu administratora – w tym w szczególności marketingu 
bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo złożenia sprzeciwu wobec takiego 
przetwarzania. 
 

8. Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych. 
 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 
osobowych uniemożliwi kontakt z konsultantem przez wirtualnego doradcę 
Cieszka, subskrypcję newslettera oraz prowadzenie działań marketingowych. 
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