
Informacja o RODO Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

Z dniem 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Właścicielem serwisu www.kosztorysowanie.pl jest Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych 
ul. Nowogrodzka 31 lok. 327, 00-511 Warszawa.  

➢ Jakie dane zbieramy? 

✓ Dane zbierane automatycznie 
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie są zbierane dane dotyczące Twojej 
wizyty, np.:  adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego i inne jakie każą zbierać 
nam przepisy prawa.  

✓ Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami lub korzystasz z newslettera 
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, poczty e-mail, korzystasz z newslettera itp. 
przekazujesz nam swoje dane np. adres e-mail, adres IP, itp.  

➢ Wykorzystanie cookies (tzw."ciasteczek")  
Na naszej stronie używamy technologii, takich jak pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych 
osobowych w celu personalizowania ruchu na stronach i w Internecie. Pliki cookies ("ciasteczka") to pliki 
tekstowe z danymi informatycznymi, które są przechowywane na końcowym urządzeniu Użytkownika i 
wykorzystywane są do poprawnego działania strony internetowej www.kosztorysowanie.pl . Cookies 
przeważnie zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania, numer, itp. 
Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika, 
cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Każda przeglądarka pozwala na usuwanie i zablokowanie 
cookies - szczegóły znajdują się na stronach internetowych przeglądarek. 
 

➢ W jaki sposób wykorzystujemy dane? 
W żadnym wypadku nie będziemy przekazywali lub sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom 
trzecim. Wszelkie dane są przez nas używane tylko i wyłącznie do sprawnej i zgodnej z przepisami obsługi 
serwisu www.kosztorysowanie.pl i naszego Stowarzyszenia. Dane, które są zbierane automatycznie mogą 
być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej lub do personalizacji zawartości 
naszej strony. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. W przypadku naruszenia prawa, 
lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy być zobligowani do udostępnienia Twoich danych 
właściwym organom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
 

➢ W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe? 

Wszelka komunikacja między Twoim komputerem a serwerem gdy zbierane są dane osobowe, jest 
zaszyfrowana z użyciem odpowiednich protokołów. Ponadto nasze bazy danych są zabezpieczone przed 
wglądem osób trzecich i zabezpieczane w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.  

➢ Twoje uprawnienia 
 
Zgodnie z RODO przysługują Ci uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas. Jeśli 
udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać. Masz również prawo żądania 
dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 
do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi 
do organu nadzorczego.  

Pozostałe zasady i sposób przetwarzania oraz wykorzystywania Twoich danych znajdują się w Polityce Prywatności 
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. 


