
Polityka prywatności

§1. Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest Famatech Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-082 przy ul. 
Sobieskiego 11/CD23, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 
0000610915, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd SĄD REJONOWY 
KATOWICE_WSCHÓD W KATOWICACH, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, NIP: 6342860683, REGON: 364160345. Ochrona danych odbywa się 
zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich 
przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany 
jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

§2. Dane osobowe

1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w związku z aktywnością Użytkownika w 
serwisie lokpo.pl.  Ich podanie jest dobrowolne, a zarazem konieczne, aby uzyskać dostęp 
do usług oferowanych przez Serwis.

2. Dane są dodatkowo gromadzone w plikach cookies oraz przechowywane w pamięci 
przeglądarki po wyrażeniu zgody przez Użytkownika.

3. Dane te są niezbędne, aby:
◦ Administrator mógł świadczyć usługi (rejestracja Konta Użytkownika, zamieszczanie 

Ogłoszenia w Serwisie, wysyłanie wiadomości do Użytkowników) drogą elektroniczną;
◦ Użytkownik mógł podjąć działania przed zawarciem umowy wynajmu;
◦ Administrator mógł powiązać Użytkowników, którzy chcą zawrzeć między sobą taką 

umowę;
◦ Administrator monitorować aktywność, prowadzić działania marketingowe i reklamowe 

(tak, by dostosowywać ofert i reklamy)
4. Administrator zbiera i przetwarza dane także dla celów wynikających z odrębych przepisów 

prawa, m.in. w celach:
◦ przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom;
◦ przeciwdziałania łamania postanowień regulaminu;
◦ rozwiązywania sporów;
◦ statystycznych;
◦ archiwizacyjnych.

5. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora.
6. Dane będą przekazywane przez Administratora osobom trzecim w przypadkach 

przewidzianych przez prawo w zakresie obowiązku ujawniania danych na rzecz organów 
ścigania (np. Policji, Prokuratury) oraz Urzędom Celnym, Skarbowym itp.

7. Użytkownik, którego dane przetwarza Administrator ma prawo do żądania:
◦ dostępu do nich;
◦ sprostowania ich, czyli poprawiania, edytowania, gdy są nieaktualne lub niepoprawne;
◦ usunięcia ich;
◦ sprzeciwienia się ich przetwarzaniu;
◦ przeniesienia danych;



◦ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
Żądanie usunięcia danych lub cofniecie zgody, skutkuje koniecznością zakończenia współpracy z 
momentem złożenia takiego wniosku, ponieważ realizacja umowy wymaga przetwarzania danych 
osobowych.

8. Zapisywane są:
◦ dane o przeglądanych zasobach w postaci adresów URL
◦ czas nadejścia zapytaniami
◦ czas wysyłania zapytaniami
◦ nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
◦ informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
◦ adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w 

przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
◦ informacje o przeglądarce Użytkownika,
◦ informacje o adresie IP.

9. Powyższe dane są zbierane anonimowo i nie są powiązane z konkretnymi Użytkownikami 
przeglądającymi stronę. Są wykorzystywane do celów administracyjnych.

10. W przypadku stwierdzenia naruszeń w procesie przetwarzania danych, osoba której dane 
dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego do działania na 
terytorium Rzeczpospolitej Polski (UODO). W tym celu należy kontaktować się z Prezesem 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy 
jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: lokpo@famatech.pl

§3. Pliki cookies

1. Serwis https://lokpo.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 oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza 
kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają 
witryn Administratora, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu i zapewniać bardziej 
efektywną i bezproblemową nawigację. Administrator dokonuje monitorowania informacji o
użytkownikach, korzystając z narzędzi Google Analitics, Yandex Metrics i facebook Pixel 
które rejestrują zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której 
korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie 
dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować 
najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie 
wewnątrz firmy Famatech w celu optymalizacji działań.

3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:



◦ „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach 
serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 
uwierzytelniania w ramach serwisu;

◦ pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do 
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

◦ „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie 
korzystania ze stron internetowych serwisu;

◦ „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.;

4. 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.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których 
użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane 
zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
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