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Polityka prywatności 

1. Podstawa prawna

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie 
RODO. 

2. Informacje firmowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: 

Masterchem Logoplaste Sp. z o.o. ul. Przylep – Solidarności 86d ; 66-015 Zielona Góra 

Tel: +48 68 324 08 56 

info@mch.com.pl 

NIP 525-279-09-32 

REGON 383452567 

KRS 0000788211 

3. Cel zbierania danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach 

marketingowych Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, 

którym jest analiza internetowa strony www, analiza odwiedzin oraz wysyłka formularza 

kontaktowego i formularza zamawiania próbek. 

4. Narzędzia analityczne

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Masterchem Logoplaste Sp.z 

o.o., ul. Przylep – Solidarności 86d, 66-015 Zielona Góra, w celu marketingowym. Podanie moich 
danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami 
danych jest Google Analytics. Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą 
narzędzi Google Analytics.

5. Czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości 
marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do 
odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych. 

6. Prawa internauty

• Mam prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie. Dane osobowe będą
przetwarzane do czasu jej odwołania.

• Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.



Polityka Cookie 

Ta strona internetowa zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku Twojej przeglądarki 

internetowej (np. Firefox, Internet Explorer, Chrome) na Twoim koncie użytkownika komputera (lub 

telefonu), na którym łączysz się z Internetem, tzw. pliki cookie. Dzięki plikom cookie 

wykorzystywanym na tej stronie internetowej w systemach statystyk internetowych autor tego 

bloga, wie jak wielu użytkowników na niego zagląda co konkretnie czytają, oraz co pomijają. Pozwala 

to stale ulepszać tego bloga. Dodatkowo pliki cookie wykorzystywane na tej stronie internetowej do 

poprawnego działania wtyczek społecznościowych, które pozwalają łatwo publikować wpisy z tego 

bloga na stronach serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Twitter czy Pinterest. 

Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je 

wyłączyć – zarówno dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej 

przeglądarki  

(Pamiętaj, że może to skutkować brakiem możliwości działania wybranych funkcjonalności stron 

internetowych). 

Jak wyłączyć pliki Cookie w Twojej przeglądarce? 

Poniżej znajdują się instrukcje wyłączenia plików Cookie w popularnych przeglądarkach 
internetowych. Jeżeli Twoja przeglądarka nie pasuje do żadnego z podanych poniżej opisów, poszukaj 

pomocy na stronie twórcy przeglądarki lub w jej pliku pomocy. 

Google Chrome 

Przeglądarka ta oprócz możliwości wyczyszczenia plików cookie pozwala przejrzeć szczegółowy opis 

funkcji prywatności przeglądarki. Aby wyczyścić pliki cookies i inne dane przeglądania, kliknij na 

przycisk z trzema poziomymi kreskami, który znajduje się po prawej stronie paska adresu – z 

pojawiającego się menu wybierz „Narzędzia” a następnie „Wyczyść dane przeglądania”. Szczegółowy 
opis funkcji prywatności przeglądarki znajduje się pod linkiem „Więcej informacji”.

Mozilla Firefox 

Ta przeglądarka udostępnia Ci możliwość określenia czy nie chcesz być śledzony poprzez pliki cookie 
w ogóle czy też chcesz usunąć określone pliki cookie konkretnych witryn internetowych. Aby określić 
te ustawienia w menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” a w nich zakładkę „Prywatność”. 

Microsoft Internet Explorer 

Dzięki specjalnemu suwakowi możesz określić ogólny poziom swoje prywatności. Dodatkowo 
korzystając z przycisku „Witryny”, możesz decydować o ustawieniach dla konkretnych serwisów 
internetowych.  

Aby określić te ustawienia w menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe”, a w nich zakładkę 
„Prywatność”. 

Opera 

Korzystając z przycisku „Opera” umieszczonego w lewym górnym rogu należy otworzyć menu oraz 
wybrać w nim „Ustawienia” a dalej opcję „Wyczyść historię przeglądania”. Dodatkowo znajduje się 
tam przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…”, który pozwala na bardziej zaawansowane zarządzanie 
opcjami dla poszczególnych stron internetowych.



Apple Safari 

Korzystając z menu „Safari” wybierz „Preferencje” a w nim zakładkę „Prywatność”. Zakładka ta 

zawiera rozbudowane opcje dotyczące plików cookie. 

Telefony komórkowe, tablety oraz inne urządzenia mobilne 

Każdy rodzaj urządzenia mobilnego, może obsługiwać taką funkcjonalność w inny sposób zależnie od 

rodzaju urządzenia i wykorzystywanej platformy. Dlatego należy zapoznać się z ustawieniami 

prywatności w pliku pomocy, dokumentacji lub instrukcji obsługi danego urządzenia lub systemu 

operacyjnego. 




