
Polityka Prywatności –  Zakłady Remontowe Energetyki Katowice 

Spółka Akcyjna (ZRE Katowice S.A.) 
 

I. Ogólna Informacja. 

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w działalności ZRE Katowice S.A. są 

traktowane priorytetowo. Jako odpowiedzialna organizacja, która ma świadomość, że 

informacja ma określoną wartość i stanowi zasób wymagający właściwej ochrony, zależy nam 

na rzetelnym informowaniu Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych, szczególnie w aspekcie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO) 

 

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje o podstawach prawnych przetwarzania 

danych osobowych, sposobach i celach ich zbierania, a także o prawach podmiotów danych 

wynikających z RODO. 

 

 

II. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

 

Administratorem danych na stronie www.zre.com.pl są Zakłady Remontowe 

Energetyki Katowice Spółka Akcyjna (ZRE Katowice S.A.) 

 

1. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6.1.a, b, f RODO, do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, 

w tym: 

a. udzielanie odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem zakładki 

„Kontakt”, 

b. w celach statystycznych i analitycznych,  

c. dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami gdzie prawnie 

uzasadnionym interesem Administratora jest obrona przed nimi, 

d. prowadzenia marketingu własnego przez Administratora, 

e. organizacji procesu rekrutacji. 

2. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe, 

działającym na zlecenie Administratora wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji 

wyżej wymienionych celów, w tym między innymi: 

a. Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi IT lub inne usługi 

zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony www.zre.com.pl. 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do 

osiągnięcia celu przetwarzania o którym mowa w punkcie II lub do czasu odwołania 

przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

4. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 

RODO, ani też, nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych, o czym jest mowa w rozdziale V RODO. 

5. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych na stronie internetowej. 

Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. 

6. Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, 

przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania. 

http://www.zre.com.pl/
http://www.zre.com.pl/


7. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronie internetowej: 

http://www.zre.com.pl/pl/kontakt/ Można także bezpośrednio kierować wiadomość na 

adres  rodo@zre.com.pl  

 

8. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają 

Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy RODO, mają 

Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

III. Zgłoszenia i formularze online. 

Nasza strona internetowa http://www.zre.com.pl/pl/kontakt/ oferuje Państwu możliwości 

nawiązania kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.  

 

 

IV. Materiały graficzne i teksty umieszczone na stronie. 

 

Prezentowane na stronie zdjęcia, ikony, teksty, artykuły i publikacje są własnością ZRE 

Katowice S.A. Zdjęcia i inne grafiki pochodzą z banków zdjęć lub zostały zakupione od agencji, 

na wyłączny użytek ZRE Katowice S.A. 

 

 

V. Pliki Cookies. 

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem 

plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Ciasteczka (ang. 

cookies) to niewielkie pliki danych informatycznych, zapisywanych i przechowywanych na 

komputerze, tablecie lub smartphonie przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. 

Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony, z której pochodzą, czas przechowywania ich 

na urządzeniu oraz unikatowy numer. 

 

Pliki Cookies wykorzystywane są w celach: 

 

-       dostosowania stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji 

korzystania ze stron internetowych; 

 

-       personalizacji treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu; 

 

-       tworzenia statystyk, tłumaczących sposoby korzystania z serwisów internetowych przez  

użytkowników co umożliwia ulepszanie ich budowy i zawartości strony. 

 

Stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”. 

 

Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, przechowywane w komputerze, tablecie lub 

smartphonie użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub zamknięcia 

przeglądarki internetowej i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach 

danej strony internetowej. 

 

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w komputerze, tablecie lub smartphonie przez czas 

określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą 

do zapamiętania wybranych przez użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu. 

 

http://www.zre.com.pl/pl/kontakt/


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

sposobie korzystania ze stron internetowych oraz dostarczanie użytkownikom treści 

reklamowych, optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych użytkowników. 

 

Dane osobowe zbierane przy użyciu ciasteczek są zaszyfrowane, by uniemożliwić dostęp do 

nich osobom niepożądanym i nieuprawnionym. Zbierane są wyłącznie w celu wykonania na 

rzecz użytkownika określonych funkcji. 

 

ZRE Katowice S.A. informuje, że większość przeglądarek internetowych zawiera ustawienia, 

które pozwalają na domyślną akceptację cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na 

monitorowanie Państwa aktywności w witrynie internetowej, mogą Państwo w każdej chwili 

wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę plików cookies. Ponadto mają Państwo prawo i 

możliwość do dokonania w swojej przeglądarce internetowej takich ustawień dotyczących 

plików cookies, które automatycznie zablokują ich obsługę. 

 

Korzystanie z naszej strony internetowej bez wykorzystania cookies jest możliwe, jednak w 

pojedynczych sytuacjach może to powodować pewne ograniczenia w zakresie funkcjonalności 

strony. 

 

W celu analizy zachowań użytkowników używamy Google Analytics, usługi analizy sieci 

Google Inc. (dalej zwanej „Google”). 

Google Analytics wykorzystuje cookies, które są przechowywane na Państwa komputerze i 

umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej przez Państwa. Cookies 

wykorzystane przez Google Analytics mogą być plikami tymczasowymi lub trwałymi, których 

maksymalna ważność z reguły nie przekracza dwóch lat. Informacje wytworzone przez 

cookies dotyczące wykorzystania przez Państwa strony internetowej są przekazywane z 

reguły do serwera Google w USA i tam przechowywane. 

 Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony 

z innymi danymi Google. 

 

 

VI.  Przetwarzanie danych osób odwiedzających fanpage ZRE Katowice na 

Facebooku. 

Administratorem danych osobowych Użytkowników odwiedzających fanpage ZRE Katowice 

S.A. (https://www.facebook.com/ZREKatowice/) na Facebooku jest ZRE Katowice S.A. 

Administratorem danych osobowych Użytkowników mających konto na Facebooku jest 

Facebook Inc. 

 

ZRE Katowice S.A., jako Administrator fanpage’a, może uzyskiwać anonimowe dane 

statystyczne i analityczne dotyczące osób odwiedzających funpage . Dane te są gromadzone 

dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika (są one 

aktywne przez dwa lata i zapisywane przez Facebook na twardym dysku komputera lub na 

każdym innym nośniku osób odwiedzających fanpage’a). Kod użytkownika, który można 

powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, zostaje 

pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a. Mimo, iż są to dane anonimowe ZRE 

Katowice S.A. może zwrócić się do Facebooka o ich przetworzenie w zakresie: 

 danych demograficznych (m. in. tendencji w zakresie wieku, płci, stanu cywilnego i 

statusu zawodowego), 

 informacji na temat stylu życia i zainteresowań, 

https://www.facebook.com/ZREKatowice/


 danych geograficznych, które pozwalają ustalić, gdzie należy przeprowadzić specjalne 

promocje lub zorganizować wydarzenia, jak najlepiej ukierunkować swą ofertę 

informacyjną. 

 

Jednocześnie, dane osób, które polubiły fanpage ZRE Katowice S.A., mogą być przetwarzane 

w formie niezanonimizowanej w przypadku: 

 komunikacji ze ZRE Katowice S.A. poprzez Messenger dostępny na Facebooku, 

 komentowania postów udostępnianych na fanpage’u ZRE Katowice S.A., 

 udziału w różnego rodzaju akcjach promocyjnych, konkursach – w takim przypadku 

przetwarzanie będzie realizowane na podstawie jednoznacznej zgody Użytkownika, 

zgodnie z regulaminem danej akcji. 

 

Dane osób, które polubiły fanpage ZRE Katowice S.A. będą przetwarzane wyłącznie na 

portalu Facebook i zgodnie z ogólnymi zasadami korzystania z portalu. 

 

Zależy nam, aby nasz fanpage był miejscem wymiany wzajemnych opinii i doświadczeń z 

zachowaniem zasad kultury osobistej 

i wzajemnego szacunku. W związku z tym prosimy o uszanowanie następujących zasad: 

 nie tolerujemy mowy nienawiści ani treści o charakterze rasistowskim, homofobicznym, 

seksistowskim, pornograficznym, wulgarnych, obrażających inne wyznania, 

przekonania lub nacje, 

 nie tolerujemy łamania prawa, działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami, 

naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i związane z własnością 

intelektualną. 

 

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na informacje zamieszczane w komentarzach do 

postów. Fanpage jest miejscem ogólnodostępnym, wobec tego podawanie przez 

Użytkowników danych takich jak numer pesel, numer dowodu osobistego, numer telefonu lub 

danych autoryzacyjnych (login, hasło) może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla 

Użytkownika upubliczniającego tego typu informacje za co ZRE Katowice S.A. nie ponosi 

odpowiedzialności. 

 

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wpisów łamiących powyższe zasady. 

 

 

VII. Zmiany niniejszej Polityki prywatności. 

ZRE Katowice S.A. zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki i jej zmiany w 

sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: przepisy prawa, czy wytyczne 

organów w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane 

osobowe (o ile zmiana ta wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany 

sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych. 

 

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 20.08.2018 

 

Pozostając na naszej stronie AKCEPTUJESZ powyższe warunki. 

 


