
Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies w serwisie internetowym  
http://www.psm-im.com.pl/  

 
Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w 
związku z korzystaniem przez nich z serwisu: http://www.psm-im.com.pl/ (dalej jako: „Serwis”). 
 
Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Idealne Mieszkanie”  szanuje prawo do prywatności 
Użytkowników serwisu http://www.psm-im.com.pl/.    
 
W szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne 
i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są 
ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie 
odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym: 
1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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); 

2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 
3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 
 
Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego 
Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z 
Serwisu w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych 
podmiotów, w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi 
serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności, 
w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz 
wykorzystywania plików Cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z 
zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z 
dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one 
udostępnione, a w razie ich braku, skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu 
uzyskania informacji w tym zakresie. 
  
Słownik pojęć: 
4. cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą 

serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, 
5. log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym 

połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie 
ustalić skąd nastąpiło połączenie, 

6. adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer 
IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane 
połączenie (dynamiczny). 

 
2. Administrator i Inspektor Danych Osobowych 
 
Administratorem danych dotyczących Użytkowników, gromadzonych w związku z wykorzystaniem Serwisu 
jest: 
 
Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Idealne Mieszkanie”  
ul. Polnej Róży 6, 02-798 Warszawa 
 
Z Administratorem można skontaktować się pod  nr tel.: 22 625 69 79 lub 22 625 78 93, a także za 
pośrednictwem adresu e-mail: zarzad@psm-im.com.pl.   
 

http://www.psm-im.com.pl/
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Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszelkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, 
iod@perfectinfo.pl.  
  
3. Gromadzenie danych 
 
W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika, przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. 
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą: 
7. publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie; 
8. nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa; 
9. nazwy Użytkownika podawanej w procesie autoryzacji; 
10. czasu nadejścia zapytania; 
11. pierwszego wiersza żądania http; 
12. kodu odpowiedzi http; 
13. liczby wysłanych przez serwer danych; 
14. adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku, gdy 

przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik; 
15. informacji o przeglądarce Użytkownika; 
16. informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. 
 
Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu. 
 
4. Wykorzystanie plików Cookies 
 
Serwis, zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, korzysta z 
plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane 
są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z 
której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz 
„stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w 
urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia 
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu 
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia 
przez Użytkownika. 
 
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 
a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. 

uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach 
Serwisu; 

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w 
zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 

c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron 
internetowych Serwisu; 

d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i 
personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi 
Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. 

 
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka 
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 
Użytkownicy Serwisu 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 
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zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach 
obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre 
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu 
końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z 
operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 
 
Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania Użytkownika z 
Serwisu w następujących celach: 
a. dostosowywania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących 

kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; 
b. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu; 
c. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis poprzez anonimową analizę ich 

działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia 
ich profilu i dostarczeniu im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy, 
kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe. 

 
Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, 
która uniemożliwi przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej 
sytuacji, korzystanie z Serwisu przez Użytkownika może być utrudnione. 
 
Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez 
Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub 
skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta 
Użytkownik. 
 
Technologie użytkowane w ramach stosowanych cookie: 
 
Google Analytics 
 
Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics dostarczonego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie Administrator realizuje, opierając się na prawnie 
uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu 
optymalizacji stron internetowych.   
 
Informacje na temat korzystania przez Użytkownika z Serwisu są automatycznie zbierane przez Google 
Analytics i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. 
Adres IP Użytkownika przed przekazaniem dalej jest skracany. W pewnych sytuacjach do serwera Google w 
Stanach Zjednoczonych przekazywany jest pełny adres IP Użytkownika i dopiero tam skracany. 
Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach Google Analytics co do 
zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.  
 
Google LLC z siedzibą w USA wykorzystując infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, zapewnia 
odpowiedni poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych, akceptowany przez Komisję Europejską. 
Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących 
korzystania przez Użytkownika z Serwisu przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez 
Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  
 
Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach usługi Google Analytics dostępne są na stronie: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245. 
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Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są 
wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy 
od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej 
przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w 
celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej 
przeglądarki internetowej. 
 
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl  
lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. 
 
Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez 
konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:  
17. w przeglądarce Internet Explorer 
18. w przeglądarce Microsoft Edge 
19. w przeglądarce Mozilla Firefox 
20. w przeglądarce Chrome 
21. w przeglądarce Opera 
22. w przeglądarce Safari   
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