
POLITYKA	PRYWATNOŚCI	

I. INFORMACJE	WSTĘPNE	
Niniejsza	polityka	prywatności	(dalej	jako	„Polityka”)	określa	jakie	dane	zbieramy,	jak	je	przetwarzamy	i	do	czego	są	nam	potrzebne	w	związku	z	Twoimi	odwiedzinami	naszej	
strony	internetowej	www.frambud.com.pl.	(„Strona”).	Polityka	określa	ponadto	jakie	prawa	Tobie	przysługują	oraz	w	jaki	sposób	możesz	je	wykonywać.		

	

II. KTO	PRZETWARZA	TWOJE	DANE	
Administratorem	Twoich	danych	jest	FRAM-BUD	sp.	z	o.o.	z	siedzibą	w	Poznaniu,	adres	przy	ul.	 Józefa	Hallera	6-8	(Poznań	60-104),	wpisana	do	rejestru	przedsiębiorców	
Krajowego	Rejestru	Sądowego	prowadzonego	przez	Sąd	Rejonowy	Poznań	Nowe	Miasto	i	Wilda	w	Poznaniu,	VIII	Wydział	Gospodarczy	Krajowego	Rejestru	Sądowego	pod	
numerem	KRS	0000264547,	 posługująca	 się	numerem	REGON	300354160,	NIP	7781438461,	 o	 kapitale	 zakładowym	w	wysokości	 50.000,00	 zł,	 dalej	 jako	 „Spółka”.	 Jako	
Administrator	jesteśmy	jednym	z	podmiotów	odpowiedzialnych	za	przetwarzanie	Twoich	danych	osobowych.	

	

III. TWOJE	PRAWA		

Przysługują	Tobie,	w	stosownym	przypadku,	określonym	w	szczególności	przez	przepisy	art.	15-22		Rozporządzenia	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	(dalej	jako	„RODO”),	następujące	prawa:	
1) dostępu	do	swoich	danych	osobowych;	
2) sprostowania	danych	osobowych;	
3) usunięcia	danych	osobowych;	
4) ograniczenia	przetwarzania	danych	osobowych;	
5) sprzeciwu	wobec	przetwarzania	danych	osobowych;	
6) przenoszenia	danych	osobowych;	
7) cofnięcia	udzielonej	zgody	w	dowolnym	momencie,	bez	wpływu	na	zgodność	z	prawem	przetwarzania,	którego	dokonano	na	podstawie	zgody	przed	jej	cofnięciem;	
8) wniesienia	skargi	do	Prezesa	Urzędu	Ochrony	Danych	Osobowych,	jeżeli	uważasz,	że	Twoje	dane	osobowe	są	przetwarzane	niezgodnie	z	obowiązującym	prawem.	
Swoje	uprawnienia	możesz	zrealizować	poprzez	wysłanie	wiadomości	email	na	adres	[info@frambud.com.pl]	

	

IV. KONTAKT	
Naszym	celem	jest	zapewnienie	 jak	najdalej	posuniętej	ochrony.	Rozwój	technologii	 	powoduje,	że	Polityka	może	ulegać	zmianom,	o	których	będziemy	z	wyprzedzeniem	
informować.	Wszelkie	pytania	i	zastrzeżenia	dotyczące	Polityki	mogą	być	kierowane	do	nas	pod	adres	e-mailowy:	[info@frambud.com.pl]	lub	numer	telefonu:	[61	661	61	31].	



	

V. JAKIE	PLIKI	COOKIE	GROMADZIMY	NA	STRONIE		
W	sytuacji	kiedy	korzystasz	z	naszej	Strony,	z	Twojej	przeglądarki	internetowej	pobierane	są	i	zapisywane	informacje,	które	stanowią	dane	osobowe.	Zbierane	są	one	między	
innymi	w	formie	plików	Cookie.	Pliki	Cookie	(tzw.	„ciasteczka”)	stanowią	dane	informatyczne,	w	szczególności	pliki	tekstowe,	które	przechowywane	są	w	urządzeniu	
końcowym	użytkownika.		

W	zależności	od	czasu	przechowywania	na	urządzeniu	końcowym,	wykorzystywane	przez	nas	pliki		Cookie	można	podzielić	na:	

a) Cookies	sesyjne:	przechowywane	na	urządzeniu	użytkownika	i	pozostają	tam	do	momentu	zakończenia	sesji	danej	przeglądarki.	Zapisane	informacje	są	wówczas	trwale	
usuwane	z	pamięci	urządzenia.	Mechanizm	Cookies	sesyjnych	nie	pozwala	na	pobieranie	danych	osobowych	ani	żadnych	informacji	poufnych	z	urządzenia	użytkownika;	

b) Cookies	stałe:	przechowywane	są	w	urządzeniu	końcowym	użytkownika	przez	czas	określony	w	parametrach	plików	Cookie	lub	do	czasu	ich	usunięcia	przez	użytkownika.	

Wykorzystujemy	następujące	rodzaje	plików	Cookie:	

a) „niezbędne”	 pliki	 Cookie,	 umożliwiające	 korzystanie	 z	 usług	 dostępnych	 w	 ramach	 naszej	 Strony,	 np.	 uwierzytelniające	 pliki	 Cookie	 wykorzystywane	 do	 usług	
wymagających	uwierzytelniania	w	ramach	naszej	Strony	oraz	pliki	Cookie	służące	do	zapewnienia	bezpieczeństwa,	np.	wykorzystywane	do	wykrywania	nadużyć	w	zakresie	
uwierzytelniania.	Pliki	tej	kategorii	zapewniają	podstawową	funkcjonalność	naszej	Strony,	a	od	ich	pobrania	uzależnione	jest	korzystanie	z	usług	dostępnych	na	naszej	
Stronie,	co	powoduje,	że	ich	obsługa	jest	stale	włączona;	

b) „statystyczne”	pliki	Cookie	–	wykorzystywane	do	tego,	aby	przeanalizować,	w	jaki	sposób	użytkownicy	Strony	z	niej	korzystają;	

c) Cookies	podmiotów	zewnętrznych	(strony	trzeciej)	–		są	to	informacje	zamieszczane	przez	skrypty	innych	serwisów	internetowych,	które	webmasterzy	tych	serwisów	
wykorzystują	do	monitorowania	ruchu	we	własnej	witrynie.	Skrypty	te	są	zakotwiczone	na	innych	serwerach/domenach,	z	których	korzystasz.	

d) Cookies	służące	do	analizy	ruchu	i	funkcjonalności	naszej	Strony	-	więcej	informacji	na	temat	tego	rodzaju	plików	Cookie	znajdziesz	w	punkcie	VII	poniżej.	

W	JAKIM	CELU	GROMADZIMY	PLIKI	COOKIE	
	

Twoje	dane	zbierane	przy	pomocy	plików	Cookie	stosowane	są	między	 innymi	po	to,	aby	stworzyć	Tobie	możliwość	odwiedzenia	naszej	Strony,	w	celu	 jej	prawidłowego	
wyświetlania	się	oraz	umożliwienia	korzystania	z	wszystkich	jej	funkcji.	Pliki	Cookie	wykorzystywane	są	także	w	celu	gromadzenia	 informacji	związanych	z	korzystaniem	z	
naszej	Strony,	dzięki	czemu	możemy	stale	je	ulepszać	i	dostosowywać	jej	funkcjonalność	oraz	zawarte	w	niej	treści	do	preferencji	użytkowników.	Szczegółowo	opisane	cele	
stosowanych	plików	Cookie	w	punkcie	VII	poniżej.	

Nasza	Strona	może	zawierać	odnośniki	do	innych	stron	internetowych	lub	aplikacji.	Pamiętaj,	że	strony	internetowe	innych	podmiotów	również	mogą	wykorzystywać	Cookies.	
Nie	mamy	wpływu	na	strony	internetowe	podmiotów	trzecich	i	nie	jesteśmy	odpowiedzialni	za	Cookies,	które	zbierają	lub	do	których	mają	dostęp.	Klikając	na	odnośnik	lub	



aplikację,	pamiętaj,	że	każda	z	nich	ma	własną	politykę	Cookies.	Z	tego	powodu	prosimy,	abyś	przed	rozpoczęciem	korzystania	z	 innych	stron	internetowych	lub	aplikacji	
zapoznał	się	z	ich	politykami	Cookies.	

	

JAKA	JEST	PODSTAWA	PRAWNA	GROMADZENIA	PRZEZ	NAS	PLIKÓW	COOKIE	
	

Dane	pozyskiwane	na	Stronie	wykorzystujemy	na	podstawie:	

a) naszego	uzasadnionego	interesu	jakim	jest	zapewnienie	technicznego	funkcjonowania	Strony	oraz	cele	analityczne	i	statystyczne.	

OKRES	PRZECHOWYWANIA	DANYCH	
	

Zebrane	 dane	 w	 sesyjnych	 plikach	 Cookie	 przechowywane	 są	 do	 czasu	 zakończenia	 sesji/odwiedzin	 naszej	 Strony.	 Po	 tym	 czasie	 dane	 nie	 są	 nigdzie	 umieszczane	 ani	
przetwarzane.	

Cookies	stałe	natomiast	pozostaną	na	Twoim	urządzeniu	przez	czas	określony	w	parametrach	pliku	albo	do	momentu	ich	ręcznego	usunięcia.	Więcej	informacji	o	okresie	
przechowywania	poszczególnych	plików	Cookie	znajdziesz	w	punkcie	VII	poniżej.	

ZARZĄDZANIE	PLIKAMI	COOKIE	W	PRZEGLĄDARCE	
	

W	wielu	przypadkach	oprogramowanie	służące	do	przeglądania	stron	internetowych	domyślnie	dopuszcza	przechowywanie	plików	Cookie	w	urządzeniu	użytkownika,	dając	
Tobie	możliwość	zarządzania	i	/	lub	usuwania	plików	Cookie	zgodnie	z	własnymi	preferencjami.	Szczegółowe	informacje	znajdziesz	tutaj:	Czyszczenie	pamięci	podręcznej	i	
plików	Cookie.	

Jeśli	zdecydujesz	się	na	usunięcie	plików	Cookie,	prosimy	abyś	miał	na	uwadze,	iż	wszystkie	Twoje	ustawienia	również	zostaną	usunięte.	Ponadto,	po	całkowitym	zablokowaniu	
plików	Cookie,	wiele	witryn	(w	tym	nasza	strona	internetowa)	nie	będzie	działać	poprawnie	lub	nie	będzie	możliwe	ich	przeglądanie.	Dlatego	nie	zalecamy	wyłączania	plików	
Cookie,	w	szczególności	niezbędnych,	podczas	korzystania	z	naszej	witryny.		

VI. GOOGLE	ANALYTICS	i	ADWORDS	
	

Strona	i	Akorzysta	z	Google	Analytics	–	dostarczanej	przez	Google,	Inc.	(dalej	–	Google)	usługi	analizy	sieci,	która	pomaga	analizować	sposób	korzystania	ze	Strony.	W	tym	
celu	Google	Analytics	wykorzystuje	pliki	Cookie	–	pliki	tekstowe,	które	są	zapisywane	na	Twoim	urządzeniu.	Google	wykorzystuje	pliki	Cookie	na	wiele	sposobów.	Na	przykład	
za	pomocą	remarketingu	AdWords	i	Google	Analytics	pliki	Cookie	są	używane	do	wyświetlania	reklam	lub	monitorowania	Twoich	wyborów.	Informacje	na	temat	korzystania	



ze	 Strony	 zdobyte	 za	 pomocą	 plików	 Cookie	 to	 standardowe	 informacje	 dziennika	 internetowego	 (w	 tym	 Twój	 adres	 IP)	 i	 anonimowe	 informacje	 o	 zachowaniach	
odwiedzającego	Stronę,	przesyłane	są	one	do	Google,	które	przechowuje	je,	między	innymi	na	serwerach	znajdujących	się	w	Stanach	Zjednoczonych.		

Przetwarzanie	danych	przez	Google	odbywa	się	na	podstawie	decyzji	Komisji	Europejskiej	z	dnia	12	lipca	2016	r.,	nr	C(2016)	4176	stwierdzającej	odpowiedni	stopień	ochrony	
danych	 osobowych	 przekazywanych	 w	 ramach	 Tarczy	 Prywatności	 („Privacy	 Schield”)	 UE-USA	 z	 Unii	 do	 podmiotów	 w	 Stanach	 Zjednoczonych.	 Google	 uczestniczy	 w	
porozumieniu	Privacy	Shield.	

Zgodnie	z	warunkami	świadczenia	usługi	Google	Analytics,	Google	oświadczyło,	iż	nie	będzie	wiązać	adresu	IP	osoby,	której	dane	dotyczą,	z	innymi	posiadanymi	przez	Google	
danymi.	

Aby	 zrezygnować	 z	plików	Cookie	Google	Analytics,	 pobierz	 i	 zainstaluj	 dodatek	do	przeglądarki	 blokujący	Google	Analytics	 (ang.	Opt-out	Browser	Add-on):	 dodatek	do	
przeglądarki	blokujący	Google	Analytics.	

	

VII. LISTA	WYKORZYSTYWANYCH	PLIKÓW	COOKIE	

	

Źródło		 Nazwa	pliku	
cookie	

Cel	zbierania	informacji	 Moment	
utworzenia	

Data	
wygaśnięcia	

Własne/st
rony	
trzeciej	

.google.com	 1P_JAR	 Te	pliki	cookie	są	używane	przez	Google	do	wyświetlania	
spersonalizowanych	reklam	w	witrynach	Google	na	
podstawie	ostatnich	wyszukiwań	i	poprzednich	
interakcji.	Plik	cookie	reklam	Google	używany	do	
śledzenia	użytkowników	i	w	celu	kierowania	
sprofilowanych	reklam.	

Pierwsze	wejście	
użytkownika	na	
stronę	oraz	każde	
kolejne	powyżej	1	
miesiąca	od	
poprzedniego	
wejścia	na	stronę.	
	

1	miesiąc	 Strony	
trzeciej	

.google.com	 ANID	 Te	pliki	cookie	pozwalają	Google	wyświetlać	reklamy,	
które	są	bardziej	interesujące	dla	użytkowników,	a	
jednocześnie	bardziej	wartościowe	dla	wydawców	i	
reklamodawców.	Dzięki	nim	mogą	między	innymi	
dobierać	reklamy	do	użytkowników,	ulepszać	raporty	o	
skuteczności	kampanii	i	pomijać	reklamy,	które	
użytkownik	już	widział.	

Wejście	
użytkownika	na	
stronę	

1	rok	 Strony	
trzeciej	



Google	używa	plików	cookie	(takich	jak	NID	i	SID),	by	
móc	dostosowywać	reklamy	w	swoich	usługach	(np.	w	
wyszukiwarce	Google).	Mogą	używać	takich	plików	
cookie	np.	do	zapamiętywania	ostatnich	wyszukiwań,	
wcześniejszych	kontaktów	z	ofertami	reklamodawców,	
wyników	wyszukiwania	lub	wizyt	w	witrynach	
reklamodawców.	Pomaga	im	to	w	wyświetlaniu	reklam	
dopasowanych	do	użytkownika.	
	

.google.com	 CONSENT	 Ten	plik	cookie	zawiera	informacje	o	tym,	w	jaki	sposób	
użytkownik	końcowy	korzysta	ze	strony	internetowej	
oraz	wszelkie	reklamy,	które	użytkownik	mógł	zobaczyć	
przed	odwiedzeniem	wspomnianej	strony	internetowej.	
	

Pierwsze	wejście	
użytkownika	na	
stronę	oraz	każde	
kolejne	powyżej	20	
lat	od	
poprzedniego	
wejścia	na	stronę.	
	

20	lat	 Strony	
trzeciej	

www.google.com	 DV	 Te	pliki	cookie	służą	do	zbierania	informacji	o	sposobie	
korzystania	z	naszej	strony	przez	odwiedzających.	Google	
używa	tych	informacji	do	tworzenia	raportów	i	
pomagania	w	ulepszaniu	ich	witryny.	Pliki	cookie	
gromadzą	informacje	w	formie	anonimowej,	w	tym	
liczbę	odwiedzających	witrynę,	z	której	odwiedzający	
odwiedzili	witrynę	oraz	odwiedzone	strony.		
	

Wejście	
użytkownika	na	
stronę	

30	min.	 Strony	
trzeciej	

.google.com	 NID	 Plik	cookie	DoubleClick	(Google)	tworzony,	aby	pomóc	w	
tworzeniu	profilu	Twoich	zainteresowań	i	pokazywaniu	
trafnych	reklam	w	innych	witrynach.	

Pierwsze	wejście	
użytkownika	na	
stronę	oraz	każde	
kolejne	powyżej	6	
miesięcy	od	
poprzedniego	
wejścia	na	stronę.	
	

6	miesięcy	 Strony	
trzeciej	
	



.frambud.com.pl	 _utma	 Plik	cookie	usługi	Google	Analytics,	który	umożliwia	
właścicielom	witryn	śledzenie	zachowania	użytkowników	
i	mierzenie	wydajności	witryny.	Rozróżnia	użytkowników	
od	sesji.	Służy	do	obliczania	nowych	i	powracających	
statystyk	odwiedzających.	Plik	cookie	jest	aktualizowany	
za	każdym	razem,	gdy	dane	są	przesyłane	do	Google	
Analytics.	
	

Pierwsze	wejście	
użytkownika	na	
stronę.	

2	lata	
	

własne	

.frambud.com.pl	 _utmb	 Plik	cookie	usługi	Google	Analytics,	który	umożliwia	
właścicielom	witryn	śledzenie	zachowania	użytkowników	
i	mierzenie	wydajności	witryny.	Ten	plik	cookie	określa	
nowe	sesje	i	wizyty	i	wygasa	po	30	minutach.	Plik	cookie	
jest	aktualizowany	za	każdym	razem,	gdy	dane	są	
przesyłane	do	Google	Analytics	

Pierwsze	wejście	
użytkownika	na	
stronę	oraz	każde	
kolejne	powyżej	30	
minut	od	
poprzedniego	
wejścia	na	stronę.	
	

30	min.	 własne	

.frambud.com.pl	 _utmc	 Plik	cookie	usługi	Google	Analytics,	który	umożliwia	
właścicielom	witryn	śledzenie	zachowania	użytkowników	
i	mierzenie	wydajności	witryny.	Nie	jest	używany	w	
większości	witryn,	ale	jest	skonfigurowany	tak,	aby	
umożliwić	współdziałanie	ze	starszą	wersją	kodu	Google	
Analytics	znaną	jako	Urchin.	
	

Wejście	
użytkownika	na	
stronę	

Do	czasu	
zamknięcia	
przeglądarki	

własne	

.frambud.com.pl	 _utmt	 Plik	cookie	usługi	Google	Analytics.	Zgodnie	z	
dokumentacją	służy	do	ograniczenia	szybkości	żądania	
usługi	–	ograniczając	gromadzenie	danych	na	stronach	o	
dużym	natężeniu	ruchu.	
	

Wejście	
użytkownika	na	
stronę	

10	minut	 własne	

.frambud.com.pl	 _utmz	 Plik	cookie	usługi	Google	Analytics,	który	umożliwia	
właścicielom	witryn	śledzenie	zachowania	użytkowników	
w	zakresie	skuteczności	witryny.	Ten	plik	cookie	
identyfikuje	źródło	ruchu	na	stronie	–	dzięki	temu	Google	
Analytics	może	poinformować	właścicieli	witryn,	skąd	
pochodzą	użytkownicy,	gdy	przybyli	do	witryny.	Jest	

Pierwsze	wejście	
użytkownika	na	
stronę	oraz	każde	
kolejne	powyżej	6	
miesięcy	od	
poprzedniego	
wejścia	na	stronę.	

6	miesięcy	 własne	



aktualizowany	za	każdym	razem,	gdy	dane	są	przesyłane	
do	Google	Analytics.	
	

www.frambud.co
m.pl	

kohanasession	 zapewnia	klasy,	które	ułatwiają	pracę	z	plikami	cookie	i	
sesjami.	Na	wysokim	poziomie	zarówno	sesje,	jak	i	pliki	
cookie	zapewniają	taką	samą	funkcjonalność.	Pozwalają	
one	programistom	na	przechowywanie	tymczasowych	
lub	trwałych	informacji	o	konkretnym	kliencie	w	celu	
późniejszego	pobrania,	zazwyczaj	w	celu	uzyskania	
trwałych	informacji	między	żądaniami.	
	

Wejście	
użytkownika	na	
stronę	

5	godzin	 własne	

www.frambud.co
m.pl	

language	 Te	pliki	cookies	są	umieszczane	w	urządzeniu	
użytkownika,	gdy	dokonuje	on	zmian	w	rozwijanym	
menu	manualnej	wyszukiwarki	Przechowują	one	
informacje	na	temat	opcji	wybranych	przez	Ciebie	
podczas	ręcznego	wyszukiwania	(język).	
	

Wejście	
użytkownika	na	
stronę	

Do	czasu	
zamknięcia	
przeglądarki	

własne	

	


