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Polityka Prywatności  

 

Korzystając z Serwisu internetowego www.raks.pl, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z naszą polityką 

prywatności i wyraża na nią zgodę. 

 

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności (dalej „Polityka prywatności”) RAKS Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, przy ulicy Kamionkowskiej 51, 03-812 Warszawa (dalej „RAKS”) dla serwisu internetowego www.raks.pl 

(dalej „Serwis internetowy”). Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z polityką prywatności i przestrzegać jej 

postanowień. Jeżeli Użytkownik serwisu internetowego nie wyraża zgody na postanowienia Polityki Prywatności, 

powinien zaprzestać jego użytkowania. 

 

1. Ochrona danych osobowych 

Ochrona prywatnych informacji dotyczących Użytkowników serwisu www.raks.pl, jest dla nas sprawą 

najwyższej wagi, w związku z czym zawsze przestrzegamy aktualnych przepisów o ochronie danych 

osobowych, oraz dokładamy wszelkich starań, by wszystkie osoby korzystające z naszego serwisu 

internetowego czuły się bezpiecznie. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje o zbieraniu przez 

RAKS Sp. z o.o. danych osobowych i innych informacji o Użytkownikach, oraz sposobach postępowania z 

danymi uzyskanymi za pośrednictwem serwisu internetowego www.raks.pl 

 

2. Zbieranie i przetwarzanie danych 

Korzystanie z serwisu internetowego www.raks.pl nie wiąże się ze zbieraniem przez RAKS Sp.  z o.o. 

danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostaną one podane przez Użytkownika dobrowolnie 

(formularz kontaktowy) oraz plików cookies. 

 

3. Pliki cookies 

1) 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.  

2) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz 

uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu RAKS Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem  

3) 03-812 Warszawa, ul. Kamionkowska 51.  

4) Pliki cookies wykorzystywane są w celu:  

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają 

ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;  

b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na 

każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;  

5) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session 

cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które 
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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) W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:  

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach 

Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 

uwierzytelniania w ramach Serwisu;  

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania 

nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;  

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania 

ze stron internetowych Serwisu;  

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika 

ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub 

regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej 

itp.; www.raks.pl  

7) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu 

końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień 

dotyczących plików cookies. 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 w urządzeniu Użytkownika 

Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w 

ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).  

8) Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na 

niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

 

4. Określenie celów przetwarzania 

Podane przez Użytkowników dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do konkretnych celów i 

dotyczą następujących kwestii: 

- odpowiedzi na przesłane zapytanie poprzez formularz kontaktowy na podstronie „Kontakt / Dane 

Kontaktowe; 

 

5. Dostęp do przetwarzanych danych 

Do przetwarzanych i gromadzonych danych dostęp posiada wyłącznie firma RAKS Sp. z o.o. 

W żadnym wypadku dane nie będą  udostępniane podmiotom trzecim. W razie potrzeby, dane mogą 

zostać udostępnione organizacjom do tego uprawnionym, tj. Policji i Sądom. 

 

6. Prawo dostępu do danych 

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji, wysyłając e-mail na 

adres kontakt@raks.pl. Podanie przez Użytkownika danych osobowych ma charakter dobrowolny, 

jednakże ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zapytanie. 

 

Korzystając z Serwisu internetowego www.raks.pl, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z naszą polityką 

prywatności i wyraża na nią zgodę. 
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