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Polityka prywatności realizowana przez stronę www.intralog.pl 

 Zasady funkcjonowania strony www.intralog.pl i gromadzenia danych o gościach serwisu,  
w tym danych niezbędnych dla wypełnienia formularza kontaktowego dostępnego pod 

zakładką „Kontakt”, plików typu cookies i logów serwera 
 
 
Administrator 
 

1. Administratorem strony www.intralog.pl jest Intralog sp. z o.o. w Dobrej, 
reprezentowana przez Prezes Zarządu Beatę Dziwosz, 
adres spółki: ul. Migdałowa 10, 72-003 Dobra, NIP: 9552059697, REGON: 812396653 

 
Ogólne zasady gromadzenia danych na stronie  
 

1. Strona internetowa www.intralog.pl może pozyskiwać informacje o odwiedzających 
ją gościach i ich działalności poprzez: 
 

a. zapisanie informacji dobrowolnie wprowadzonych w formularzu 
kontaktowym zamieszczonym pod zakładką „Kontakt”; 

b. zapisywanie w urządzeniach końcowych plików typu cookie (tzw. 
„ciasteczek”); 

c. zapisanie danych na serwerze www na którym zapisana została strona (nazwa 
serwera/operatora to home.pl ). 

 
2. Strona może zapisać, poza danymi wprowadzonymi przez gościa dobrowolnie, także 

dane parametrów nawiązanego połączenia (na temat czasu, adresu IP). 
 

Szczegółowe postanowienia gromadzenia danych przez formularz kontaktowy 
 

1. Dane osobowe wprowadzone do formularza kontaktowego nie będą udostępniane 
podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika, którego dotyczą. 
 

2. Dane osobowe wprowadzone do formularza kontaktowego mogą zostać 
przetworzone i zgromadzone w zbiorach danych prowadzonych przez Intralog sp. z 
o.o., między innymi w zbiorze danych potencjalnych klientów oraz na liście 
kontaktów – celem przedstawienia oferty lub obsługi i udzielenia odpowiedzi na 
zgłoszone zapytanie biznesowe.   
 

3. Dane osobowe wprowadzone do formularza kontaktowego mogą być przekazane 
przez Administratora strony pracownikom odpowiedzialnym za niektóre usługi lub 
podmiotom zewnętrznym – w tym usługodawcy zapewniającemu dostawę 
połączenia internetowego i zabezpieczającego działanie systemów 
telekomunikacyjnych w spółce – w szczególności dotyczy to operatora domeny 
internetowej, serwisów płatności, informatyków i techników - w ramach zleconych 
im zleceń. 
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Pliki cookie 
 

1. Strona www.intralog.pl wykorzystuje pliki typu cookies. 
 

2. Pliki cookies są to dane o charakterze informatycznym, w szczególności pliki tekstu, 
przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, pozwalającym na 
przeglądanie i korzystanie ze strony internetowej. Zawierają one najczęściej nazwę 
strony, czas przechowania na urządzeniu i numer.  
 

3. Administrator strony zamieszcza pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika 
oraz może uzyskać do nich dostęp. 
 

4. Celem wykorzystywania plików cookies jest: 

1. tworzenie statystyk korzystania ze strony internetowej (np. celem jej 
udoskonalenia); 

2. utrzymanie sesji użytkownika (gościa strony) dzięki której możliwa jest 
swobodna nawigacja po podstronach strony internetowej (zakładkach) bez 
konieczności ponownego logowania się; 

3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych 
materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. 

5. Strona internetowa www.intralog.pl korzysta zasadniczo z dwóch rodzajów plików 
cookies: pliki sesyjne oraz stałe (session and persistent cookies). Pierwsze z nich to 
pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu wylogowania 
się ze strony przez użytkownika (lub wyłączenia przeglądarki), drugie zaś – przez 
okres określony ich parametrach lub do czasu ich usunięcia. 
 

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. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika mogą być 
wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem strony 
reklamodawców oraz partnerów biznesowych. Pliki cookies mogą być wykorzystane 
przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam 
dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony internetowej. W 
tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie 
pozostawania na danej stronie. 

Logowanie serwera; tzw. logi 

1. Działalność użytkowników strony internetowej może podlegać logowaniu w warstwie 
serwerowej strony. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania 
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stroną oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi tzw. hostingu. Przeglądane zasoby 
identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: 
 

a. czas nadejścia zapytania, 
b. czas wysłania odpowiedzi, 
c. nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – 

w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, 
f. informacje o przeglądarce użytkownika, 
g. informacje o adresie IP, 

 
przy tym, dane powyższe nie pozwalają na identyfikację konkretnej osoby odwiedzającej 
stronę internetową.  

Dostęp do danych 

1. Dane gromadzone przez stronę www.intralog.pl podlegają udostępnieniu 
podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celach i granicach przewidzianych przepisami 
prawa. Przy tym wszelkie dane pozwalające na identyfikację osoby fizycznej (dane 
osobowe) są udostępniane wyłączenie za zgodą wyrażoną przez tę osobę. 
Jednocześnie informuje się, że Administrator strony może udzielić informacji i danych 
zebranych za pośrednictwem strony internetowej w wykonaniu nałożonego na niego 
obowiązku – właściwym organom, na podstawie ich prawnie uzasadnionych żądań.  

Zarządzanie plikami i możliwość cofnięcia wyrażonej zgody. 

1. Aby nie otrzymywać plików cookies, użytkownik może zmienić ustawienia swojej 
przeglądarki. Odnośnik do ustawień powinien wyświetlić się w komunikacie  
o stosowaniu przez stronę tego rodzaju plików. 
 

2. Administrator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne mankamenty  
w funkcjonowaniu strony (lub całkowite zerwanie połączenia) w wypadku zmiany 
ustawień plików cookies lub braku wyrażenia (względnie: wycofania) zgody na 
korzystanie z nich przez stronę.  
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