
Polityka Prywatności i plików „Cookies” w PKGKŁ Spółka z o. o. 
  

Od dnia 25 maja 2018 r. w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej 

stosowane jest Rozporządzenie 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; „RODO”). 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o. 

z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, 95-050 ul. Jana Pawła II 44 przykłada szczególną 

wagę do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych, zgodnej 

z wymogami RODO. W szczególności wdraża odpowiednie środki techniczne 

i organizacyjne oraz zapewnia realizację praw osób, których dane dotyczą, opisane 

w niniejszej Polityce. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania i ochrony 

danych osobowych, w tym pełną treść klauzuli informacyjnej można przeczytać na 

stronie www.pkgkl.pl w zakładce Dla Klienta -> RODO. 

Informacje ogólne 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach 

internetowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki 

Spółka z o. o. z siedzibą: 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Jana Pawła II 44 zwane dalej 

PKGKŁ Sp. z o.o. 

Niniejsza Polityka Prywatności i plików „Cookies” przedstawia kwestie dotyczące 

przetwarzania i ochrony danych osobowych przetwarzanych przez PKGKŁ Sp. z o.o. 

oraz wykorzystywania przez PKGKŁ Sp. z o.o. plików „Cookies” oraz podobnych 

technologii w związku z korzystaniem przez użytkowników ze stron internetowych, 

których operatorem jest PKGKŁ Sp. z o.o. tj.:  www.pkgkl.pl oraz https://ebok.pkgkl.pl . 

 

Przetwarzanie danych osobowych 

PKGKŁ Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe użytkowników stron internetowych 

w oparciu o podstawy legalizujące takie przetwarzania. Dane osobowe są 

przetwarzane z poszanowaniem zasad wskazanych w RODO oraz praw użytkowników. 

 

Prawa użytkowników 

Użytkownicy stron internetowych mają prawo żądać od administratora: 

• dostępu do swoich danych osobowych, 

• sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, 

• usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), 

• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

• zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych na skutek 

wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

• przeniesienia swoich danych osobowych. 

Użytkownicy stron internetowych mają także prawo do wycofania zgody, w 

przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną zgodę. 

 

http://www.pkgkl.pl/
http://www.pkgkl.pl/
https://ebok.pkgkl.pl/


Pliki Cookies oraz podobne technologie 

Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na 

dysku Państwa komputera, znajdują się w nich informacje wymagane do 

poprawnego działania niektórych funkcji serwisów internetowych. 

W plikach „cookies” nie są przechowywane żadne informacje identyfikujące 

użytkownika ani dane osobowe. 

 

Strony internetowe PKGKŁ Sp. z o.o. używają plików "cookies" w celu: 

•  zbierania danych statystycznych dotyczących oglądalności serwisu, 

•  utrzymywania sesji użytkownika, ułatwiając nawigację po serwisie i ulepszając 

jego funkcjonalność . 

Możecie Państwo nie zezwolić na przechowywanie plików "cookies" przez Waszą 

przeglądarkę, pamiętać jednak należy, że wyłączenie obsługi tych plików może nie 

pozwolić Państwu na pełne wykorzystanie funkcjonalności serwisów PKGKŁ Sp. z o.o. 

PKGKŁ SP. z o.o. wykorzystuje następujące rodzaje plików „Cookies” na stronach 

internetowych: 

• sesyjne - tymczasowe pliki „Cookies” usuwane wraz z momentem zakończenia 

danej sesji przeglądarki; sesyjne pliki „Cookies” zapamiętują danego 

użytkownika w ramach jednej wizyty na stronie internetowej; służą one między 

innymi utrzymaniu sesji logowania użytkownika tak, aby nie musiał on ponownie 

logować się do strony internetowej w ramach tej samej wizyty, np. po przejściu 

do innej zakładki strony internetowej; 

• funkcjonalne – umożliwiają zapamiętywanie wyborów dokonywanych przez 

użytkowników na stronach internetowych, takich jak stosowany język, rozmiar 

fontu; 

• analityczne – umożliwiają pozyskiwanie danych analitycznych oraz statycznych 

związanych z korzystaniem ze stron internetowych. 

Więcej informacji na temat plików „Cookies” dostępne jest tutaj. 

  

Postanowienia końcowe 

PKGKŁ Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

Wszelkie pytania na temat niniejszej Polityki należy kierować na adres: iod@pkgkl.pl. 

Zapisy niniejszej Polityki podlegają prawu polskiemu. 

https://wszystkoociasteczkach.pl/
mailto:iod@pkgkl.pl

