
 Polityka ochrony prywatności w spółce CREM 
 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest CREM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 
(53-150), ul. Gajowicka 195, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000468163, 
NIP 8943047255. 

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w tym z ustawą z dnia 10.05.2018 r. 
o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (RODO). 

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Raik Scheffler, e-mail: iod@e-btb.pl 
4. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane.  

5. Pliki cookies to dane informatyczne, takie jak pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu 
końcowym użytkownika serwisu, przeznaczone do korzystania ze strony. Pliki cookies są 
wykorzystywane przez Administratora w celu:  
a) optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać 

urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego 
indywidualnych potrzeb; 

b) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy 
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

6. Popularne przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w 
urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy 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). Poniżej wskazuje się przykładowe 
adresy edytowania w przeglądarkach:  
Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka  
Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl  
Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647  
Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/ 

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na 
stronach. 

8. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, 
określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia 
użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki 
internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować 
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o 
każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o 
możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania 
(przeglądarki internetowej). 

9.  Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies.  
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