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1. Metryka
Identyfikator
Nazwa
Wersja
Data wprowadzenia
Data wygaśnięcia
Adresaci

PBDO.P11
Polityka Ochrony Prywatności serwisu internetowego
02.01
2021-07-19
Do odwołania
Osoby odwiedzające serwis internetowy Administratora

2. Definicje
Administrator – osoba fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który
samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli
cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa
członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać
wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania, zwany
dalej ADO,
Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
(„osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można
bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego
jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden
bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
RODO – 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
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3. Cel, okoliczności i wynik stosowania
Celem procedury jest określenie zasad przetwarzania danych osobowych osób odwiedzjących
serwis internetowy Administratora.
Wynikiem jej zastosowania jest spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w
szczególności realizacja wymagań nałożonych na Administratora (art. 13-22 RODO).

4. Zapisy formalne
nie dotyczy

5. Odsyłacze do innych dokumentów
1.

PBDO – Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

2.

P07\01 – Wniosek żądań osoby, której dane dotyczą.

6. Opis sposobu postępowania
Do Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. („Aquanet Laboratorium”) z siedzibą w Poznaniu po jej
powstaniu został przeniesiony cały potencjał i aktywność w zakresie realizacji badań
laboratoryjnych z Aquanet Spółka Akcyjna. Aquanet Laboratorium jest właścicielem serwisu
internetowego www.aquanet-laboratorium.pl oraz dodatkowymi niespersonalizowanymi adresami
poczty elektronicznej :


labo@aquanet-laboratorium.pl podany na tej stronie internetowej,



biuro@aquanet-laboratorium.pl udostępniany klientom,



rekrutacja@aquanet-laboratorium.pl uruchamiany wyłącznie w okresach i na potrzeby
prowadzonych rekrutacji -



daneosobowe@aquanet-laboratorium.pl

związany

z

realizacją

wymagań

Polityki

Bezpieczeństwa Danych Osobowych
Aquanet Laboratorium przykłada szczególną wagę do ochrony prawa prywatności wszystkich osób
odwiedzających internetowe strony firmy. W trosce o zachowanie poufności i zapewnienie
bezpieczeństwa danych, Aquanet Laboratorium zebrało w postaci Polityki Ochrony Prywatności,
zasady przetwarzania danych. Niniejsza informacja jest łatwo dostępna na stronie głównej oraz
u dołu każdej strony.
Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej
Polityki Ochrony Prywatności. W razie braku zgody na warunki zawarte w Polityce Ochrony
Prywatności użytkownik powinien opuścić stronę internetową Aquanet Laboratorium.
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Aquanet Laboratorium Administratorem Danych osobowych
W ramach funkcjonowania serwisu mogą być przetwarzane dane osobowe użytkowników serwisu
(w

szczególności

kontrahentów,

osób

odwiedzających

serwis,

potencjalnych

klientów,

pracowników i innych) na zasadach określonych w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności
zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych – RODO), jak i również z innymi uzupełniającymi aktami
prawnymi.
Dane zbierane są przez Administratora, którym jest Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu (61-492) ul. Dolna Wilda 126.

Zbieranie danych
Z serwisu Aquanet Laboratorium można korzystać bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek
danych osobowych. Jednak czasami użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie danych
pozwalających na ich identyfikację (adres e-mail, nr telefonu, temat i treść wiadomości). Na ogół
dostarczenie takich informacji wymagane jest podczas nawiązania kontaktu z Aquanet
Laboratorium za pośrednictwem formularza kontaktowego i jest niezbędne do obsługi pytań, uwagi
i zgłoszeń użytkownika. Dane te służą do świadczenia żądanej usługi i są przetwarzane w czasie
koniecznym do jej świadczenia tj. przez okres 3 miesięcy od złożenia zapytania. Zbierając dane
Aquanet Laboratorium przestrzega obowiązujących przepisów prawnych wobec powyższego
przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ponadto użytkownik ma prawo dostępu
do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, lub jeżeli
przetwarzanie odbywa się na postawie zgody prawo do jej cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem. Celem skorzystania z tychże praw winien wysłać wiadomość pocztową na adres
daneosobowe@aquanet-laboratorium.pl Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do
Organu Nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Pełna klauzula obowiązku informacyjnego dla osób kontaktujących się z Administratorem poprzez
formularz kontaktowy dostępna jest pod adresem http://aquanet-laboratorium.pl/kontakt/
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Automatyczne gromadzenie danych
Podczas wizyty użytkownika w serwisach Aquanet Laboratorium automatycznie zbierane są dane
dotyczące wizyty każdego użytkownika. Przechowywane są zapytania HTTP kierowane do
serwera Aquanet Laboratorium, tzn. publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści
informacyjne

Serwisu.

Przeglądane

zasoby

identyfikowane

są

poprzez

adresy

URL.

Identyfikowany jest też czas nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, nazwa stacji użytkownika
(identyfikacja realizowana przez protokół HTTP), informacje o błędach jakie nastąpiły przy
realizacji transakcji HTTP, źródło odwiedzin tj. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez
użytkownika, o ile przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o rodzaju i wersji
przeglądarki użytkownika.
Wykorzystywanie danych
Dane gromadzone automatycznie wykorzystywane są wyłącznie dla celów statystycznych sprawdzenie częstotliwości odwiedzin poszczególnych stron serwisu Aquanet Laboratorium,
oszacowania poziomu zainteresowania serwisem oraz jej rozwojem. Dane te są wykorzystywane
dla poprawy jakości komunikacji z użytkownikami serwisu, a także w celu diagnozowania
problemów związanych z pracą serwisu i analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa.
Pliki cookie (ciasteczka)
W Serwisie korzystamy z plików cookie. Są to małe pliki danych umieszczane na komputerze lub
innym urządzeniu przez przeglądarkę. Zadaniem takich plików jest zapewnienie poprawnego
funkcjonowania witryny oraz usług dostępnych za jej pośrednictwem, w tym szczególnie usług
dostępnych po zalogowaniu. W plikach przechowywane są różne informacje o użytkowniku i jego
preferencjach, możliwe jest identyfikowanie poszczególnych użytkowników z udostępnionym
adresem IP i stosowanie ustawień zabezpieczeń dla tych użytkowników. Pliki cookie służą również
do zapamiętywania ustawień użytkowników, a także do uwierzytelniania i analityki oraz do
monitorowania odwiedzin i aktywności użytkowników w witrynie internetowej celem identyfikowania
obszarów witryny, które wymagają udoskonalenia.
Rozpoczynając korzystanie z witryny Aquanet Laboratorium, użytkownik wyraża zgodę na
otrzymywanie unikalnych plików „cookies”, które będą zapisywane w pamięci jego komputera lub
innego urządzenia i zagwarantują mu poprawne działanie witryny.
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Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików „cookies” w pamięci swojego
urządzenia. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu, która dostępna
jest w każdej przeglądarce internetowej. Warto jednak pamiętać, iż brak akceptacji plików
„cookies” w przeglądarce internetowej może ograniczyć lub całkowicie uniemożliwić poprawne
korzystanie z serwisu Aquanet Laboratorium.
Zabezpieczenie danych
Wszystkie dane powierzone przez użytkownika za pośrednictwem serwisu są przechowywane i
zabezpieczone zgodnie z niniejszą Polityką Ochrony Prywatności stanowiącą element Polityki
Bezpieczeństwa Danych Osobowych i z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa,
spełniających wymagania obowiązujących norm prawnych, wymaganiami bezpieczeństwa i
zachowania poufności, a w szczególności zgodnie z:


Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),



Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Aquanet Laboratorium zapewnia, że dokłada wszelkich starań mających na celu zapewnienie
bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Wobec powyższego:


implementuje środki bezpieczeństwa organizacyjne, techniczne, których zadaniem jest
zapewnienie ochrony przetwarzanych danych odpowiedniej do zagrożeń oraz kategorii
danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z
naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,



prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których
mowa powyżej,



do przetwarzania danych dopuszcza wyłącznie osoby posiadające upoważnienie i
polecenie do przetwarzania nadane przez Administratora Danych,



zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru
wprowadzone oraz komu są przekazywane,
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szacuje ryzyka związane z przetwarzaniem danych,



prowadzi ewidencje osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych.

Certyfikat SSL
Podczas przetwarzania danych, takich jak dane osobowe użytkowników pozyskiwanych w
formularzu

kontaktowym,

Aquanet

Laboratorium

wykorzystuje

wiele

różnych

środków

organizacyjnych i technicznych w celu ochrony informacji osobistych przed nieupoważnionym
dostępem, użyciem lub ujawnieniem oraz zapewnieniem ich integralności. W szczególności dane
pobierane w formularzach kontaktowych chronione są za pomocą szyfrowania z użyciem protokołu
SSL (Secure Socket Layer).
Przekazywanie i udostępnianie danych
Aquanet Laboratorium nie przekazuje (nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi) i nie
udostępnia danych użytkownika stronom trzecim. Jednakże w określonych i ograniczonych
okolicznościach może dojść do przekazania danych w szczególności, gdy wymagane jest
udostępnienie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, w tym właściwym organom
wymiaru sprawiedliwości oraz gdy będzie to niezbędne w celu świadczenia usług.
Aquanet

Laboratorium

jako

Administrator

w

rozumieniu

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) może umownie
powierzać przetwarzanie danych osobowych zebranych poprzez swoje strony WWW innym
podmiotom, na podstawie art. 28 RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Łącza internetowe do innych witryn/serwisów/usług. Wyłączenie odpowiedzialności
Serwis Aquanet Laboratorium może zawierać odnośniki (linki) do innych witryn internetowych /
serwisów/ komunikatorów/usług jednostek zewnętrznych, nieprowadzonych przez Aquanet
Laboratorium a opublikowanych dla wiadomości i wygody użytkowników i/lub w celu ulepszenia
świadczenia usługi. Należy pamiętać, że Aquanet Laboratorium nie sprawuje kontroli nad tymi
witrynami / usługami, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zasady zachowania poufności czy za

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI
SERWISU INTERNETOWEGO

Wersja: 02.01
Data: 2021-07-19
Strona: 7/8
Załącznik P11 do
PBDO

treści takich witryn ani też za informacje przez nie gromadzone. Treści zawarte na tych stronach są
przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcy i podlegają ochronie zgodnie z prawem
autorskim. Aquanet Laboratorium zachęca przed skorzystaniem z zasobów oferowanych na takich
stronach do zapoznawania się z Politykami Ochrony Prywatności każdej odwiedzanej witryny,
ponieważ mogą one różnić się od zasad stosowanych przez Aquanet Laboratorium.
Ze stron i serwisów spółki możliwe jest skorzystanie z usługi oferowanej przez Tidio Poland Sp. z
o.o.. Korzystanie z usługi jest równoznaczne z zapoznaniem się z Polityką Prywatności firmy
dostępnej na stronie https://www.tidio.com/privacy-policy/.
Dane osób, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych
Aquanet Laboratorium zastrzega, że nie zbiera ani nie monitoruje danych, które pozwoliłyby na
ustalenie, czy użytkownik ma zdolność do czynności prawnych. W/w osoby nie powinny korzystać
z usług świadczonych poprzez serwis Aquanet Laboratorium, chyba, że ich przedstawiciele
ustawowi wyrażą na to zgodę i zgoda ta będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.
Pytania, uwagi i opinie dotyczące Polityki Ochrony Prywatności oraz żądania realizacji praw
użytkowników
Wszelkie komentarze, uwagi i opinie dotyczące Polityki Ochrony Prywatności oraz kwestii
bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych są bardzo ważne i cenne dla Aquanet
Laboratorium.
Wobec powyższego w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczący powyższych
zagadnień wszyscy użytkownicy mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod
adresem daneosobowe@aquanet-laboratorium.pl
W celu żądania realizacji praw, w tym żądania prawa dostępu do danych, prawa ich sprostowania
czy

modyfikacji

lub

usunięcia

danych

prosimy

również

kierować

na

adres:

daneosobowe@aquanet-laboratorium.pl . Wniosek żądań osoby, której dane dotyczą jest
dostępny w siedzibie – Sekretariacie Administratora.
Zmiany Polityki Ochrony Prywatności
Założeniem Aquanet Laboratorium jest zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa
oferowanych usług i pozyskanych danych za pośrednictwem serwisu. Wobec powyższego
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Auqanet Laboratorium zastrzega sobie prawo do rozszerzania, zmiany, aktualizacji lub modyfikacji
powyższej Polityki Ochrony Prywatności w dowolnej chwili i bez wcześniejszego zawiadomienia.
Po każdej istotnej zmianie Polityki jej nowa wersja zostanie opublikowana w witrynie Aquanet
Laboratorium ze zaktualizowaną datą wydania i ze stosowną informacją o zmianie. W celu
uniknięcia przeoczenia ewentualnej zmiany Polityki Ochrony Prywatności, użytkownicy winni
okresowo odwiedzać stronę i przeglądać aktualną wersję Polityki albowiem odwiedzając witrynę,
użytkownicy akceptują praktyki omówione w niniejszej Polityce.
Każdego użytkownika serwisu Aquanet Laboratorium obowiązuje aktualna Polityka Ochrony
Prywatności.
Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2021 r.

