
Polityka prywatności 

Administrator Danych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – 
Krakowski Instytut Technologiczny w Krakowie (zwany dalej: Instytut lub 
Administrator) z siedzibą ul. Zakopiańska 73 30-418 Kraków.  
 

Możesz się z nami skontaktować 
1. listownie na adres: ul. Zakopiańska 73 30-418 Kraków 
2. przez e-mail: sekretariat@kit.lukasiewicz.gov.pl 
3. telefonicznie: 12 26 18 324. 

Inspektor ochrony danych 
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Instytut 
można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres 
email: daneosobowe@kit.lukasiewicz.gov.pl lub osobiście w siedzibie Instytutu. 

Cele przetwarzania 
Będziemy posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w następujących celach: 
• zadanie pytania i umożliwienie kontaktu z Działem Sprzedaży i Rozwoju Biznesu, 
• organizacji i realizacji szkoleń, konferencji lub wydarzenia, poprzez podjęcie działań 

związanych z obsługą rejestracji Pani/Pana zgłoszeń (na podstawie dobrowolnej 
zgody); 

• promowania działalności Instytutu. 

Okres przechowywania danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który jest związany ze 
wskazanymi wyżej celami ich przetwarzania, tj. do momentu cofnięcia zgody – w 
przypadku przetwarzania realizowanego w oparciu o wyrażoną zgodę i w zakresie celu 
przetwarzania określonego zgodą. 
 

Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą być podmioty:  

1. serwisujące urządzenia Instytutu za pośrednictwem, których przetwarzane są 

dane osobowe; 

2. dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu 

przetwarzania danych osobowych Kontrahentów, osób  reprezentujących i 

pracowników Kontrahenta; 

3. świadczące na rzecz Instytutu usługi niezbędne do wykonania zawieranej z 

Panią/Panem umowy – jeżeli zawarta z Panią/Panem umowa wymaga ich udziału 

np. firmy kurierskie za pośrednictwem, których może być prowadzona z 

Panią/Panem korespondencja; 

Twoje prawa 



Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania 
lub uzupełnienia,  żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych - w przypadkach przewidzianych prawem.  
W przypadku przetwarzanych danych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu Prawo 
do jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody będzie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego przed jej cofnięciem. 
 
W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres 
email: daneosobowe@kit.lukasiewicz.gov.pl pisemnie na adres siedziby Instytutu lub 
osobiście w siedzibie Instytutu.  
Przed realizacją Pani/Pana uprawnień Instytut musi potwierdzić Pani/Pana tożsamość w 
sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania. 
W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Instytut 
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2   00-193 Warszawa. 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES 
Strona https://kit.lukasiewicz.gov.pl/używa Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe 
wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera 
przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje 
rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie 
informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc 
korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. 
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, 
rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, 
lokalizacji. 
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy 
korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając 
bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o 
użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje 
zachowanie użytkownika na stronie. 
Drogi Użytkowniku, monitorujemy Twoją aktywność tak jak innych odwiedzających 
naszą stronę, co obejmuje np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz 
zarządzanie Twoją aktywnością na naszej stronie. Jednak nie podejmujemy 
zautomatyzowanego działania, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w 
podobny sposób mogło istotnie na Ciebie wpływać. Na to potrzebowalibyśmy Twojej 
zgody. 

Definicje 
Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp 
do informacji w urządzeniach Użytkownika. 
• Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, 

zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których 
Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. 

• Cookies własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze 
świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem 
Serwisu. 



• Cookies zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów 
Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. 

• Serwis – oznacza stronę internetową pod którą Administrator prowadzi serwis 
internetowy, działającą w domenie ilim.poznan.pl 

• Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego 
Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. 

• Użytkownik – oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą 
być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o 
świadczenie usług drogą elektroniczną. 

Rodzaje wykorzystywanych Cookies 
1. „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach 

serwisu, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług 
wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; 

2. „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie 
korzystania ze stron internetowych serwisu; 

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji 
gromadzenia Cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja 
zarządzania plikami Cookies jest dostępna na 
stronie http://www.allaboutCookies.org/manage-Cookies.  

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies 
1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: 
a. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie. 
Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie 
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 
Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności 
weryfikację autentyczności sesji przeglądarki. Optymalizacji i zwiększenia wydajności 
usług świadczonych przez Administratora. 
b. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych 
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika 
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te 
pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio 
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.  
Poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację 
źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu. 
c. Zapamiętania lokalizacji użytkownika. Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji 
Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do 
Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji. 
d. Analiz i badań oraz audytu oglądalności. Tworzenia anonimowych statystyk, które 
pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron 
internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 
e. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu. 
2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach: 
a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi 
analitycznych: 
– Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA] 
b. tworzenia kampanii reklamowych, zarządzania nimi i ich analizy, śledzenia interakcji 
użytkowników z witryną: 
- Google Ads [Administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA] 

http://www.allaboutcookies.org/manage-Cookies


c. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą 
serwisów społecznościowych: 
– twitter.com [administrator Cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA] 
– Facebook.com  [administrator Cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA] 
- LinkedIn.com [administrator Cookies: LinkedIn Ireland Unlimited Company] 

Warunki przechowywania Cookies 
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików 
Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki 
Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej 
lub za pomocą konfiguracji usługi. 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 Cookies 
na urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies 
korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności 
dostępne na stronie internetowej Serwisu. 

Zmiana ustawień Cookies 
Google Chrome 
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści 
> Pliki cookie 

Internet Explorer 
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność 

Mozilla Firefox 
Menu > Opcje > Prywatność > Historia 

Opera 
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka 

Safari 
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookie 
 


