
Polityka Prywatności 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania                 

z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony 

internetowej www.lbs-higienapracy.pl/ (dalej jako Strona lub Serwis) 

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest 

Laboratorium Badań Środowiskowych Kilińska, Sampolska, Stępień Spółka Jawna         

z siedzibą przy ul. Abrahama 15A, 80-307 Gdańsk (dalej jako LBŚ). 

3. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: 

lbs@lbs-higienapracy.pl lub pod numerem tel.: +48 58 341-18-92 oraz w siedzibie LBŚ 

po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania. 

4. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej Użytkownikiem. 

5. Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie      

z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem 

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) (dalej RODO). 

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 

1. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe za pomocą formularzy, które mogą 

być dostępne na Stronie, tj.: formularza zapytania ofertowego, formularzu 

kontaktowym lub ankiety. 

2. Dane osobowe przekazane na Formularzach będą przetwarzane na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO (zgoda Użytkownika) w celu skontaktowania się z Użytkownikiem 

w sprawie opisanej przez Użytkownika w treści formularza (np. zapytanie o ofertę). 

Dane mogą być przetwarzane do momentu rozwiązania i zakończenia sprawy lub do 

momentu wycofania zgody na przetwarzanie przez Użytkownika. 

3. W zależności od treści podanej w Formularzu Kontaktowym oraz w przypadku 

formularza zapytania ofertowego, dane mogą być również przetwarzane przez okres 

dłuższy niż zakończenie kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 

realizacji zawartej umowy. 

4. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez 

Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz. 

5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione 

przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 

6. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora 

do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków 

służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności,         

z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). 



7. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą 

poddawane profilowaniu. 

III. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: 

1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, 

2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

3. prawo do przenoszenia danych, 

4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym 

celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, 

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku                            

z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora 

2. W celu realizacji powyższych uprawnień, Użytkownik powinien skontaktować się        

z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres 

Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności. 

IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

1. Zabezpieczenie danych osobowych przez LBŚ realizowane jest przy wykorzystaniu 

niezbędnych środków technicznych oraz organizacyjnych w celu uniemożliwieniu ich 

utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu, oraz bezprawnemu przetwarzaniu. 

2. W związku z realizacją naszej polityki prywatności dbamy o poprawne i zgodne            

z prawem przetwarzanie danych osobowych, uzyskane tylko dla określonych celów      

i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, bezpieczne 

przechowywanie nie dłużej niż to konieczne oraz przetwarzane zgodnie z prawami 

przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym z prawem do zastrzeżenia 

udostępniania. 

3. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu    

w następujący sposób: 

1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje. 

2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. 

“ciasteczka”). 

3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego. 

 

V. INFORMACJE O FORMULARZACH 

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. 

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie 

czasu, adres IP) 



3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą 

użytkownika. 

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji 

konkretnego formularza, np. w celu kontaktu, oceny usług LBŚ lub przesłania oferty 

cenowej i zawarcia umowy z LBŚ. 

5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie 

realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji    

o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen. 

VI. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES 

1. Serwis korzysta z plików cookies. 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki 

tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu      

i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj 

zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na 

urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki 

cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.lbs-higiena 

pracy.pl 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 

1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy 

Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich 

struktury i zawartości; 

2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której 

Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu 

i hasła; 

3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych 

materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google; 

4. zapamiętania zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu. 

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” 

(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami 

tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do 

czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia 

oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są 

w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików 

cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) 

zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu 

końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w 

tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe 



jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten 

temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności 

dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu                      

i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu 

reklamodawców oraz partnerów. 

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady 

korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony 

prywatności Google Analytics 

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć 

Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik 

korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji 

użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. 

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć 

reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające      

z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ 

VII. LOGI SERWERA 

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu                 

w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu 

administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi 

świadczonych usług hostingowych. 

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą 

podlegać: 

1. czas nadejścia zapytania, 

2. czas wysłania odpowiedzi, 

3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 

4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 

5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – 

w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, 

6. informacje o przeglądarce użytkownika, 

7. Informacje o adresie IP. 

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. 

 

 

https://www.google.com/ads/preferences/


VIII. UDOSTĘPNIANIE DANYCH 

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach 

prawnie dozwolonych. 

2. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Stronę 

upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie 

wynikającym z żądania. 

 


