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Polityka prywatności serwisu www.mta-online.net 

Informacje ogólne 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych 

osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu. 

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest 

MTA Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Przemysłowej  14, kod 

pocztowy: 35-105, KRS: 0000153976,  NIP: 8131023773, REGON: 690356998. 

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne 

procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom 

nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność 

z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach 

wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika 

oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do 

przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu 

realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. 

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach 

w następujący sposób: 

- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje 

- poprzez gromadzenie plików “cookies” . 

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 
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Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji 

konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu 

informacyjnego. 

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione 

osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam 

umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania 

swoich danych w dowolnym momencie. 

W celu przechowywania danych na serwerze powierzamy przetwarzanie danych 

osobowych podmiotowi: home.pl Spółka Akcyjna. 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na 

które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w 

zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O 

wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. 

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony 

internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane 

przez serwis www.mta-online.net. Strony te mogą posiadać własne polityki 

dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. 

Ta witryna używa plików cookie. "Cookies" (ciasteczka) są to pliki tekstowe wysyłane 

przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze Internauty. 

Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich 

zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył. Przykłady wykorzystania 

plików cookies na stronach: przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania, 

mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą statystyk. Użytkownik może 

nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje 

możliwość zablokowania zapisywania cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. 



 

 3 / 3 

 

Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób 

odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej 

wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone 

podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w 

tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją 

identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC 

dotyczące usługi Google Analytics. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z 

zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu 

śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może 

wykorzystywać również inne technologie śledzące. 

Logi serwera - Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, 

na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera 

zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas 

serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego 

korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.  Dane zapisane w 

logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i 

nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera 

stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich 

zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do 

administrowania serwerem. 

  

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności 

jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT. 

 

 

 


