
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
1. Korzystanie z serwisów, których administratorem jest Projekt Petrobaza sp. z o.o. z 

siedzibą we Wrocławiu (zwanych dalej „Serwisem” lub „Serwisami”) jest 

równoznaczne z akceptacją przedstawionej poniżej Polityki prywatności. 

2. Projekt Petrobaza sp. z o.o., 54-215 Wrocław,  ul. Bystrzycka 26, NIP: 894-303-41-

98 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy 

KRS pod numerem KRS: 0000528550, kapitał zakładowy wynoszący 140.000,00 zł, 

zwana dalej Projekt Petrobaza stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, 

zapobiegając ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników. 

  

ZBIERANIE, PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 
 

1. Projekt Petrobaza zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we 

własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (Przedsiębiorców) a także 

dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z 

ich działalnością (Konsumentów).  

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji poprzez założenie konta 

w sklepie a także, gdy Klienci dokonują zakupu w sklepie bez konieczności 

zakładania konta. 

3. W przypadku rejestracji konta w sklepie, Klient samodzielnie ustala hasło dostępu do 

konta oraz podaje dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres (ulica, numer domu i 

mieszkania, kod pocztowy i miasto), numer telefonu. Przedsiębiorcy podają 

dodatkowo numer NIP. Podane dane mogą być samodzielnie modyfikowane przez 

Klienta po uprzednim zalogowaniu się do konta. 

4. W przypadku zamówienia bez rejestracji konta, celem realizacji zamówienia klienci 

podają dane wskazane w punkcie powyżej. 

5. Klienci kontaktujący się osobiście z pracownikami sklepu, celem dokonania i 

realizacji zamówienia, również podają dane wymienione powyżej (w pkt. 3).   

6. Projekt Petrobaza przetwarza dane osobowe użytkowników serwisów, których jest 

administratorem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. 

Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO. Oraz zgodnie z ustawą o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

7. Projekt Petrobaza przetwarza dane osobowe użytkowników, wyłącznie dobrowolnie 

przez nich udostępnionych, w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. 

Każdy użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych użytkownika, a także 

prawo do poprawiania tych danych oraz żądania zaniechania ich przetwarzania. 

8. W przypadku rejestracji konta w sklepie dane Klientów są wykorzystywane w celu: 

utworzenia indywidualnego konta i zarządzania nim oraz zapewnienia możliwości 

dokonania zakupów w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia. 

9. W przypadku dokonania zamówienia bez rejestracji konta dane Klientów są 

wykorzystywane w celu zapewnienia możliwości dokonania zakupów w tym realizacji 

złożonych zamówień i ich doręczenia. 

10. W przypadku dokonania przez Klienta zakupu z opcją dostawy dane mogą być 

przekazywane Dostawcy tj. Firmie kurierskiej, Poczcie Polskiej, InPost Paczkomaty 

sp. z o.o..  

11. Projekt Petrobaza może przetwarzać dane osobowe użytkowników serwisów, których 

jest administratorem, w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania 



własnych informacji handlowych lub informacji handlowych swoich partnerów 

biznesowych. 

12. Projekt Petrobaza co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych 

osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną 

zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych. Projekt Petrobaza może 

ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące 

np.: liczby osób odwiedzających serwisy. Dane te jednak nie pozwalają na 

identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych. 

13. Projekt Petrobaza przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach i 

zakresie:  

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na Pani/Pana żądanie (np. założenie konta), 

tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym, tzn. adres e-

mail oraz ustanowione hasło; jeżeli Klient rejestruje się przy zakupie Towarów 

zbierane są następujące dane:  imię i nazwisko i dane podane w celu realizacji 

zamówienia takie jak adres do wysyłki; w celu świadczenia Usług wymagających 

założenia Konta takich jak: prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie 

realizacji zamówienia, przetwarzane są dane podane w Koncie oraz przy zakupie 

Towarów;  

b) w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towaru, tj. 

przeglądanie stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwanie Towarów, 

przetwarzane są dane osobowe dotyczące aktywności Klienta w Sklepie 

internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych Towarów, dane dotyczące sesji 

urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres 

IP;  

c) w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych 

Towarów), przetwarzane są dane osobowe podane przez Klienta przy zakupie 

Towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące 

płatności, a jeżeli Pan/Pani dokonuje zakupu za pośrednictwem Konta, dodatkowo 

ustanowione hasło;  

d) w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie 

internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa informatycznego Sklepu internetowego, przetwarzane są dane 

osobowe dotyczące aktywności danego Klienta w Sklepie Internetowym oraz ilości 

czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie internetowym, historii 

wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących 

przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;  

e) w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w 

postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możliwe jest 

przetwarzanie danych osobowych podanych przez Klienta przy zakupie Towarów lub 

założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub 

które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;  

f) w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania 

Klientów, przetwarzamy podane dane osobowe w formularzu kontaktowym, 

reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania 

zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Klienta w Koncie, 

jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych Usług 

będących przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w 

dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;  

g) w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o 

zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania oferty 

Sklepu internetowego, wykorzystujemy dane osobowe Klienta podane w Koncie oraz 



przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje 

na ten temat podane będą każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu 

lub programu lojalnościowego;  

h) w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o 

zamówieniu, dane podane przez Klienta w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres 

e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie będą 

wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w 

informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym Klient wprowadza swoje dane.  

 

KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH  
 

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych 

osobowych:  

a) dane kontaktowe;  

b) dane dotyczące aktywności w Sklepie internetowym;  

c) dane dotyczące zamówień w Sklepie internetowym;  

d) dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;  

e) dane dotyczące usług marketingowych.  

 

DOBROWOLNOŚĆ PODAWANIA DANYCH OSOBOWYCH  
Podanie przez Klienta wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek 

świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu 

internetowego.  

 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, 

działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe 

będą usunięte w następujących przypadkach:  

a) kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną 

zgodę;  

b) kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt 

nieaktywny);  

c) po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.  

2. Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez 

okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz 

roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy - dane te nie 

będą wykorzystywane do celów marketingowych.  

3. Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych, konkursów i programów 

lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia 

zamówienia.  

4. Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowywane będą przez czas 

odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu 

ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.  

5. Dane osobowe dotyczące preferencji Klienta, zachowań i wyboru treści marketingowych 

mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w 

celu określenia możliwości sprzedażowych Sklepu internetowego.  

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH   
1. Administrator przekaże dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:  

a) organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o 

to zwrócą,  



b) dostawcom usług, z których Administrator korzysta przy prowadzeniu Sklepu 

internetowego np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień 

umownych i okoliczności, podmioty te działają na zlecenie albo samodzielnie 

określają cele i sposoby ich przetwarzania, wykaz dostawców znajduje się na stronie 

internetowej Sklepu internetowego.  

 

PRAWA OSOB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ ZGODNIE Z REGULACJAMI RODO 
 
1. Na podstawie RODO Klient ma prawo do:  

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych;  

b) żądania sprostowania swoich danych osobowych;  

c) żądania usunięcia swoich danych osobowych;  

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;  

f) żądania przenoszenia danych osobowych.  

2. Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie 

miesiąca od otrzymania żądania – udziela informacji o działaniach podjętych w związku 

ze zgłoszonym żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o 

kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.  

3. W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje o takim przedłużeniu 

w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.  

4. Każdy Klient ma prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy 

dane osobowe są przetwarzane. (Prawo dostępu do danych osobowych - art. 15 RODO). 
5. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe Klienta to wówczas ma On prawo do:  

a) dostępu do danych osobowych;  

b) uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych 

osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym 

okresie przechowywania zgromadzonych danych lub o kryteriach ustalania tego 

okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu 

decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z 

przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;  

c) uzyskania kopii swoich danych osobowych.  

6. Jeśli Klient chce zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na 

adres: sklep@petrobaza.pl. 

7. Jeżeli dane osobowe Klienta są nieprawidłowe ma prawo żądania od Administratora 

niezwłocznego sprostowania danych osobowych (Prawo do sprostowania danych 

osobowych - art. 16 RODO).  

8. Klient ma też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Jego danych osobowych. 

Jeśli Klient chce zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, 

powinien zgłosić swoje żądanie na adres: sklep@petrobaza.pl. 

9. Jeżeli Klient dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym wówczas dane osobowe może 

sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.  

Klient ma prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych 

osobowych, (Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” - 

art. 17 RODO) gdy:  

a) dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w 

inny sposób przetwarzane;  

b) wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w 

oparciu o taką zgodę;  

c) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;  



d) wniósł/wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby 

marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie 

danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;  

e) wniósł/wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w związku z 

przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub 

stronę trzecią.  

10. Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych 

osobowych może przetwarzać dane dotyczące danego Klienta dalej w celu ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń o czym Klient każdorazowo zostanie 

poinformowany/poinformowana. Jeśli Klient będzie chciał zażądać usunięcia swoich 

danych osobowych, powinien zgłosić swoje żądanie na adres: sklep@petrobaza.pl 

 

11. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (Prawo do 

zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) , gdy:  

a) kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych 

osobowych ograniczy przetwarzanie takich danych osobowych na czas pozwalający 

sprawdzić prawidłowość tych danych;  

b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych 

osobowych zażąda ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

c) dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w 

celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  

d) gdy zgłosił/zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – do czasu 

stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych 

osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie.  

12. Jeśli Klient chce zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych 

powinien zgłosić swoje żądanie na adres: sklep@petrobaza.pl. 

13. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych 

osobowych (Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 

RODO), w tym profilowania, w związku z:  

a) przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub 

stronę trzecią;  

b) przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.  

14. Jeśli Klient chce zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, powinien 

zgłosić swoje żądanie na adres sklep@petrobaza.pl. 

15. Klient ma prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych  w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych (Prawo do 

żądania przenoszenia danych osobowych - art. 20 RODO). 

16.  Klient może również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał 

bezpośrednio Jego dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie 

możliwe). Jeżeli Klient chce zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś 

swoje żądanie na adres: sklep@petrobaza.pl. 

17. Każdy Klient ma prawdo do cofnięcia uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie 

swoich danych osobowych w dowolnym momencie.  

18. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody Klienta przed jej cofnięciem.  

19. Jeśli Klient chce  cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych powinien 



zgłosić swoje żądanie na adres: sklep@petrobaza.pl lub skorzystać z odpowiednich 

funkcjonalności w Koncie.  

20. Jeżeli Klient ma wątpliwość lub podejrzenie, że przetwarzanie Jego danych osobowych 

narusza RODO ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w 

państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca 

popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu 

RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).  

 

 COOKIES: 
1. Innym sposobem zbierania przez Projekt Petrobaza informacji o użytkownikach jest 

stosowanie „cookies” (tzw. ciasteczka), czyli plików, zawierających dane 

informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu 

końcowym użytkownika danego Serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie 

przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego. 

2. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na 

urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies jest Projekt Petrobaza. 

Przedmiotowe działanie odbywa się zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, 

w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych. 

3. Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu, nie są 

wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych 

użytkowników. Pliki cookies nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym, 

ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki cookies nie 

powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz 

nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych 

urządzeniach. 

4. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu: 

a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji 

użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z 

jego preferencjami wyświetlić stronę; 

b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań 

użytkowników; analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie 

zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do 

oceny popularności strony; 

c) możliwości logowania do serwisu; 

d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu, 

e) w celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika 

Serwisu, zarówno przez Projekt Petrobaza jak i innych reklamodawców, a także 

partnerów biznesowych Projekt Petrobaza. 

5. W ramach Serwisów stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”, 

„stałe” oraz „zewnętrzne”. 

a) Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu 

końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia 

oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających 

uwierzytelniania w ramach danego Serwisu. 

b) „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez 

czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez 

użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez użytkownika Serwisu ustawień 

i personalizacji interfejsu użytkownika. 

c) „Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie 



informacji o sposobie korzystania z Serwisów oraz dostarczanie użytkownikom treści 

reklamowych, optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych 

użytkowników. 

6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu 

i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu 

reklamodawców oraz partnerów. 

7. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby 

zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich 

umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w 

ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość 

przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w 

urządzeniu końcowym. 

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej 

użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej 

serwisu. 

9. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym 

użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim 

reklamodawcą. 

10. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu 

(pomoc) lub na stronie jej producenta. 

 

  

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES: 
1. Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki 

cookies.  

2. Każdy użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego 

urządzeniu końcowym. Chcąc zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji 

wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno 

na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać 

zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę 

plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich 

każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu.  

3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są 

w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).  

Warto jednak pamiętać, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości 

korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu. 

  

LINKI DO INNYCH STRON WWW I SERWISY ZEWNĘTRZNE: 
1. Polityka Prywatności nie dotyczy innych serwisów i firm, których dane kontaktowe 

podawane są w Serwisie. Jeśli w Serwisie są zawarte linki do innych stron 

internetowych, Projekt Petrobaza zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za 

politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internetowych. 

2. Polityka Prywatności nie dotyczy również usług świadczonych przez inne podmioty za 

pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu, jeśli usługi takie są świadczone przez 

podmioty trzecie. 

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 
1. Projekt Petrobaza zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce 

Prywatności. W dniu dokonania zmian zostanie zaktualizowana data wprowadzenia 

ostatniej modyfikacji. 

2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką prywatności prosimy kierować 



na adres: sklep@petrobaza.pl 

3. Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2018 r.  

  

 


