
 

Polityka prywatności 

 

Operatorem niniejszego serwisu jest CCA Europe.pl. sp. z o.o., z siedzibą ul. Piłsudskiego 
13, 50-048, wpisana do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000215282, Kapitał 
zakładowy 100 000 zł, REGON: 933015210, NIP: 897-16-97-189 

zwana dalej „Operatorem”. 

Pliki cookies 

1. Serwis zbiera (w sposób automatyczny) informacje zawarte w plikach cookies oraz dane 
osobowe osób, kontaktujących się za pośrednictwem  formularza kontaktowego oraz 
formularza zapisu do newslettera. 

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 
użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu.  Zawierają nazwę 
strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na 
urządzeniu końcowym. 

3. Operator serwisu firma CCA Europe.pl zarejestrowana we Wrocławiu jest podmiotem 
zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz 
mającym do nich dostęp. 

4. Wykorzystujemy pliki (cookies) w celu: 

● dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji 
użytkownika. Przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z 
jego preferencjami wyświetlić stronę; 

● przygotowywania statystyk, pomagających poznaniu preferencji i zachowań 
użytkowników. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie 
zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do 
oceny popularności strony. 

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są 
tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście 
na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w 
urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez 
czas wynikający z ich ustawień. 

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby 
zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich 
umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach 
swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie 
jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym. 



7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika 
mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu. 

8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym 
użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim 
reklamodawcą. 

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu 
(pomoc) lub na stronie jej producenta. 

10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie 
ciasteczka.org.pl 

  

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Możemy udostępniać Państwa dane osobowe za Państwa zgodą. W przypadkach, w 
których wymagana jest Państwa zgoda, zapytamy , czy zgadzają się Państwo na 
udostępnienie swoich danych osobowych i/lub dostarczenie Państwu dodatkowych 
informacji, ofert handlowych lub możliwości współpracy. W takich przypadkach mają 
Państwo zawsze możliwość nie zgadzać się na udostępnianie danych. 

2. Możemy udostępniać Państwa dane osobowe, gdy nasza firma jest przedmiotem 
transakcji biznesowej, obejmującej sprzedaż lub przeniesienie całości lub części naszych 
udziałów lub aktywów, na przykład podczas fuzji, finansowania, przejęcia lub transakcji lub 
postępowania upadłościowego. 

3. Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika w celu zachowania zgodności z 
obowiązującymi przepisami prawa lub w celu dochodzenia uzasadnionego powodu 
prawnego. Obejmują one odpowiedź na zgodne z prawem żądania i procesy prawne, 
ochronę praw i własności CCA Europe.pl, naszych agentów, klientów i innych podmiotów. 

4. W nagłych przypadkach CCA Europe.pl może udostępnić dane osobowe użytkowników w 
celu ochrony żywotnych interesów swoich pracowników, podwykonawców, agentów, 
klientów lub innych osób. 

5. Możemy również udostępnić dane osobowe użytkowników osobom, które z nami 
współpracują, w tym w szczególności naszym podwykonawcom, pracownikom 
administracyjnym, księgowym, prawnikom i/lub doradcom marketingowym. Należy pamiętać, 
że za każdym razem, gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem naszej strony 
internetowej www.ccaeurope.pl lub za pośrednictwem naszego adresu e-mail 
it@ccaeurope.pl informacje zawarte w takiej korespondencji mogą być dostępne dla 
każdego z członków naszego Zespołu, jak również dla naszych podwykonawców). 

6. Nasza firma korzysta z usług w chmurze, takich jak w szczególności G Suite (usługa 
zarządzania informacjami, w tym między innymi dysk wirtualny, obsługiwany przez grupę 
Google). Firmy korzystające z tych usług są wpisane do rejestru Privacy Shield (który jest 
platformą informacyjną obsługiwaną przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, 
zawierającą listę firm, które są uznawane za spełniające wymogi GDPR na podstawie 



decyzji Rady Europejskiej w sprawie adekwatności). Kontaktując się z nami za 
pośrednictwem poczty elektronicznej lub naszej strony internetowej, wyrażają Państwo 
zgodę na to, aby informacje, które nam udostępniacie (w szczególności dane osobowe) były 
przetwarzane w tych usługach. 

7. Ponadto należy pamiętać, że jeśli skontaktują się Państwo z nami w celu dołączenia do 
naszego Zespołu jako jeden z naszych pracowników lub podwykonawców - Państwa dane 
osobowe będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Rekrutacji, o której weryfikację mogą 
Państwo zwrócić się do nas przed złożeniem wniosku. 

8. Za każdym razem, gdy udostępniamy Państwa dane osobowe, upewniamy się, że strona, 
z którą je udostępniamy, daje wystarczającą gwarancję ich bezpieczeństwa. Podpisujemy 
również DPA (Data Processing Agreement), gdy taka opcja jest możliwa. 

9. Ponadto stosujemy wewnętrzne standardy przetwarzania danych osobowych, które są 
określone w naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych. 

 

Privacy policy 

We respect your privacy, so we keep the sharing of your information to the minimum. 
However, there are certain situations in which it is necessary. 

The operator of this Service is CCA Europe.pl. sp. z o.o., with its registered office at 13 
Piłsudskiego Street, 50-048, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court 
Register, District Court for Wrocław-Fabryczna, 6th Commercial Division of the National 
Court Register: 0000215282, Share capital 100 000 PLN, REGON: 933015210, NIP: 897-
16-97-189 

 

Cookie files 

1. The Service collects information contained in cookie files automatically. 

2. Cookie files are text files that are stored in a user’s end device. They are intended for 
using the Service pages. They primarily contain the name of the website of their origin, their 
unique number and the time of storage on the end device. 

3. CCA Europe.pl. registered in Wrocław, is the Service Operator and an entity that stores 
cookie files on a user’s end device and has access to it. 

4. The Service Operator uses cookies for the following purposes:  

- Adjusting the website content to the individual preferences of a user. Such files 
recognise a user’s device to display the page according to their preferences; 

- Preparing statistics that help in learning the preferences and behaviours of users 



- The analysis of such statistics is anonymous and makes it possible to adjust the 
content and appearance of the Service to match the applicable trends; statistics are 
also used for assessing the website popularity. 

5. The Service uses two basic types of cookie files – session cookies and persistent cookies. 
Session cookies are temporary files, and they are stored until a user leaves a page of the 
Service (through going to another website, logging out or closing the browser). Persistent 
cookies are stored on a user’s end device until they are deleted by the user or until the time 
set for their storage lapses. 

6. A user may change the settings of their browser any time to block the support of cookie 
files or obtain information about storing cookie files on their end device each time. Other 
options can be checked in the settings of your web browser. Keep in mind that by default, 
most browsers accept cookie files to be stored on an end device. 

7. The Service Operator notes that changes in the settings of a web browser of a user may 
limit access to some features of the Service website. 

8. Cookie files used by the Service (stored on a user’s end device) may be shared with its 
partners and advertisers cooperating with it. 

 9. Information regarding web browser settings can be found in the browser menu (help 
section), or on the website of its manufacturer. 

10. More information about cookie files at en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie 

 

Personal Data 

1. We may share your personal data upon your consent. In the cases where your consent is 
required, we will ask you if you agree to share your personal data and/or provide you with 
additional information, commercial offers or cooperation opportunities. You are always free 
to disagree in those cases. 

2. We may share your personal information when our company is subject to a business 
transaction involving the sale or a transfer of all or part of our shares or assets such as 
during merger, financing, acquisition or bankruptcy transaction or other proceedings. 

3. We may also share your information to comply with binding provisions of the law or to 
pursue a valid legal reason. These include responding to lawful requests and legal 
processes, protection of rights and property of CCA Europe.pl, our agents, customers and 
others. 

4. We may share your personal data in an emergency to protect the vital interests of our 
employees, subcontractors, agents, customers or any persons. 

5. We may also share your personal information with those who work with us, including in 
particular our IT subcontractors, administration staff, accountants, lawyers and/or tax 
advisors. Whenever you are contacting us via our website www.ccaeurope.pl or via our 



email address it@ccaeurope.co.uk - the information included in such correspondence may 
be accessed by any of our Team members (incl. the IT developers who are our 
subcontractors/ sub processors as well as by our marketing staff). 

6. Further, please note that our company uses cloud-based services such as in particular G 
Suite (information management service including amongst others emails and virtual drive, 
operated by the Google group). The companies operating these services are listed in the 
Privacy Shield register (which is an information platform operated by the government of the 
United States of America, listing the companies which are considered as compliant with the 
GDPR based on the European Council's adequacy decision). By contacting us via email or 
our website, you agree that the information you share with us (in particular, the personal 
data) will be processed in these services. 

7. Further, please note that if you contact us to join our Team as one of our subcontractors - 
your personal data will be processed subject to our Recruitment Policy which you may 
request from us for your review before submitting your application. 

8. Whenever we share your personal data, we make sure that the party we share it with 
provides sufficient guarantees of its safety. We also sign a DPA (Data Processing 
Agreement) when such an option is possible. 

9. Furthermore, we are applying internal standards of the personal data processing, which is 
set out in our Personal Data Protection Policy. 

 


