
 

 
 

 

Polityka prywatności 
 

 

Dane osobowe osób kontaktujących się z IDM S.A. w upadłości układowej, zarówno przez 

wysłanie wiadomości e-mail jak i listownie będą przetwarzane przez IDM S.A. w upadłości 

układowej z siedzibą w Krakowie przy ul. Mikołajskiej 26/5 31-027 Kraków „ IDM S.A.”), jako 

administratora danych w celu przekazywania Państwu informacji dotyczących usług i produk-

tów oferowanych przez IDM S.A. oraz w celu udzielania odpowiedzi. 

 

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.  

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania Państwu ww. in-

formacji przez IDM S.A.W celu skorzystania z wskazanych praw mogą Państwo zgłosić się do 

siedziby IDMSA lub przesłać wniosek na adres listownie lub drogą elektroniczną. Szczegółowe 

informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce RODO, ujęte 

tam informację dot. przysługujących uprawnień mają zastosowanie do danych osobowych po-

zyskiwanych ww. sposób. 

 

Polityka prywatności dotycząca plików tekstowych (ang. „cookies”) odnosi się do serwisu, któ-

rego główna strona internetowa znajduje się pod adresem www.idmsa.pl („Serwis”). Operato-

rem Serwisu jest IDM S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie (31-027), Mikołajska 

26/5 (dalej: „IDM”). 

 

1. Pliki cookies [tzw. ciasteczka] stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 

które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do 

korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony 

internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym i oraz 

unikalnym numer. 

 

2. W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: 

 

⇒ Sesyjne [session cookies] są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu koń-

cowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy-

łączenia oprogramowania [przeglądarki internetowej]; 

⇒ Stałe [persistent cookies] pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym 

Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich 

usunięcia przez Użytkowników Serwisu; 



⇒ Cookies podmiotów zewnętrznych [third parties cookies] to pliki pochodzące np. z serwerów 

reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z IDM. Pliki cookies pod-

miotów zewnętrznych pozwalają dostosować reklamy do preferencji i zwyczajów ich użytkow-

ników. Pozwalają także ocenić skuteczność działań reklamowych np. dzięki zliczaniu, ile osób 

kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową IDM). 

 

3. Dokonując innego podziału niż ten przedstawiony w punkcie 2, IDM wskazuje, iż w ramach 

Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

 

⇒ „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, 

np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia 

w ramach Serwisu lub poprawnej nawigacji Użytkownika w Serwisie; 

⇒ pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania 

nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 

⇒ „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętywanie” wybranych przez Użytkownika 

ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. wyglądu strony internetowej Serwisu, 

rozmiaru czcionki itp.; 

⇒ „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze 

stron internetowych Serwisu; 

 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

⇒ dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika Serwisu 

oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają roz-

poznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dosto-

sowaną do jego indywidualnych potrzeb; 

⇒ tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzy-

stają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości tych stron; 

⇒ utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, w szczególności po zalogowaniu do autoryzowanej 

treści Serwisu, dzięki której Użytkownik Serwisu nie musi na każdej podstronie Serwisu po-

nownie wpisywać danych do autoryzacji (loginu i hasła); 

⇒ identyfikowania źródła, z jakiego Użytkownik Serwisu trafił na stronę internetową Serwisu. 

 

5. Na stronach internetowych Serwisu mogą zładować się odwołania do innych serwisów in-

ternetowych, które stosują własne polityki cookies. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z 

takich polityk, ponieważ IDM nie może ponosić odpowiedzialności za zasady posługiwania się 

plikami cookies obowiązujące w tych serwisach. 

 

6. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie 

ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych do-

myślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Ser-

wisu. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących pli-

ków cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, by blokować 

automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informo-

wać o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe 



informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach od-

powiedniej przeglądarki internetowej. 

 

7. IDM informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funk-

cjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

 

8. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki prywatności do powyższych postanowień wpro-

wadzone zostaną odpowiednie modyfikacje. 


