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POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie użytkownika o sposobie 
przetwarzania danych osobowych przez spółkę UAB Dokdata (zwaną dalej „my" lub 
„Dokdata"). 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się 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) (dalej – RODO) oraz ustawą Republiki Litewskiej o ochronie prawnej 
danych osobowych. 

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają zastosowanie w przypadku 
przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Jeśli przeglądasz tę stronę, 
zakładamy, zapoznałeś/zapoznałaś się z Polityką Prywatności. Zastrzegamy prawo do 
zmiany Polityki Prywatności w dowolnym momencie według własnego uznania lub 
zgodnie z wymogami prawa. Przed rozpoczęciem przeglądania strony prosimy o 
sprawdzenie, czy zapoznali się Państwo z aktualną wersją Polityki Prywatności. 

Niniejsza strona może zawierać linki do innych stron internetowych. Niniejsza Polityka 
prywatności nie ma zastosowania podczas przeglądania innych stron internetowych, 
dlatego zawsze należy zapoznać się z informacjami o ochronie prywatności innych 
dostawców usług i skontaktować się z nimi bezpośrednio w sprawie wykorzystania przez 
nich danych osobowych. 

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH 

Administratorem Państwa danych osobowych jest UAB Dokdata, kod osoby prawnej 
305016082, adres ul. Vytenio 46, Wilno, tel. +37052137577, e-mail info@dokdata.eu.  

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: duomenuapsauga@dokdata.eu  

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Wykorzystujemy dane osobowe do świadczenia usług na rzecz Państwa lub naszych 
klientów biznesowych, zawierania umów z naszymi partnerami biznesowymi oraz w 
następujących celach: 

- potwierdzenia tożsamości, 

- zarządzania zapytaniami i skargami, 

- realizacją zasady „poznaj swojego klienta" w Spółce, 

- realizacją w Spółce zasady „poznaj swojego klienta" dla (potencjalnych) partnerów 
biznesowych, gdy Spółka przekazuje informacje (potencjalnym) partnerom 
biznesowym, 

- składania ofert potencjalnym partnerom biznesowym lub klientom, 

- w celu ochrony osób i mienia, 

- w celu obrony swoich praw i uzasadnionych interesów, 
- prowadzenia dochodzeń w sprawie incydentów, 

- zgodności z wymogami prawnymi, 

- świadczenia usług Dokdata, 
- poprawy usług, rozwijania nowych usług i działalności Dokdata, 

- administracji wewnętrznej Dokdata, prowadzenia księgowości, 
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- rekrutacji pracowników, 

- wypełniania naszych zobowiązań wobec osób trzecich, w tym naszych klientów 
biznesowych, partnerów, 

- dochodzenia i administrowania należnościami poprzez wysuwanie roszczeń o ich 
egzekucję i obronę, obrony przed zarzutami, roszczeniami i skargami przeciwko 
nam, 

- statystycznych, 
- utrzymania i ulepszania strony internetowej Dokdata, 

- zarządzania kontami w mediach społecznościowych, 

- komunikacji. 

Przetwarzamy dane osobowe, gdy (i) jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa, 
(ii) zamierzają Państwo zawrzeć lub zawarli z nami umowę, (iii) na podstawie naszego 
uzasadnionego interesu lub uzasadnionego interesu osób trzecich, lub (iv) uzyskaliśmy 
Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych; lub (v) przetwarzanie 
danych jest konieczne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub 
innej osoby fizycznej. 

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW 

W toku procesu rekrutacji przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wyłonienia 
najbardziej odpowiedniego kandydata na ogłoszone przez Dokdata wolne stanowisko. 
Zwykle w tym celu przetwarzamy dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, data 
urodzenia, adres, adres e-mail, numer telefonu, informacje o doświadczeniu zawodowym 
kandydata, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i szkoleniach kandydata, 
informacje o ważnych licencjach, a także wszelkie inne informacje podane przez 
kandydata w CV, liście motywacyjnym lub innych dokumentach przekazanych nam przez 
kandydata, w tym informacje zawarte w profilu Linkedin, informacje związane z oceną 
rozmowy kwalifikacyjnej. 

W przypadku wyboru odpowiedniego kandydata, w celu zawarcia umowy o pracę, mogą 
być zbierane dodatkowe dane, takie jak: numer identyfikacji osobowej, data/daty 
urodzenia dziecka/dzieci w wieku szkolnym, liczba dzieci/dzieci przysposobionych, które 
wychowuje Pan/Pani samotnie, dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu) 
osoby/osób, którą/które należy poinformować w razie wypadku przy pracy lub innego 
nagłego zdarzenia, specjalna grupa zdolności do pracy, numer rachunku bankowego. 

Jeżeli jesteśmy zobowiązani przez prawo, w celu spełnienia określonych w tych 
przepisach wymogów imperatywnych, możemy również poprosić o udostępnienie 
danych osobowych specjalnych kategorii: danych dotyczących zdrowia i karalności (na 
przykład w przypadkach, gdy prawo zobowiązuje nas do oceny informacji o nienagannej 
reputacji). 

Dane osobowe kandydata są przetwarzane w toku procesu rekrutacji. Jeżeli w końcu 
procesu rekrutacji kandydat nie zostanie wybrany na ogłoszone stanowisko, po 
zakończeniu procesu rekrutacji za zgodą kandydata będziemy przetwarzać dane 
osobowe przez okres 12 miesięcy lub do czasu wycofania zgody, w zależności od tego, 
co nastąpi wcześniej. 

Niewybrany kandydat może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych kontaktując się z Dokdata na adres e-mail podany w Polityce 
Prywatności. 
 



 
 

3 

 

MONITORING WIZYJNY W POMIESZCZENIACH DOCDATA 

Monitoring wizyjny ma na celu ochronę mienia w pomieszczeniach Dokdata oraz 
prowadzenie dochodzeń w sprawie incydentów. Przetwarzanie danych opiera się na 
uzasadnionym interesie. Monitoring wizyjny jest prowadzony w pomieszczeniach 
przedsiębiorstwa zlokalizowanych przy ul. Vytenio 46 w Wilnie i ul. Motorų 9 w Wilnie, w 
nie większej części pomieszczeń niż jest to konieczne do osiągnięcia celu określonego w 
niniejszej Polityce Prywatności. Informacja o prowadzonym monitoringu wizyjnym w 
pomieszczeniach jest umieszczona na tabliczkach informacyjnych przed wejściem na 
obszar objęty monitoringiem. Dane z monitoringu wizyjnego są przechowywane przez co 
najmniej 14 dni kalendarzowych. Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, mogą 
skorzystać z praw określonych w niniejszej Polityce Prywatności (zob. sekcja Polityki 
Prywatności Państwa prawa). 

SKĄD I JAKIE DANE OSOBOWE POZYSKUJEMY 

Pozyskiwanie danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą 

Dane osobowe uzyskujemy, gdy składają Państwo wnioski, różne skargi lub roszczenia 
związane ze świadczeniem usług Dokdata, gdy udostępniają Państwo dane w toku 
procesu rekrutacji, gdy przeglądają Państwo stronę internetową, gdy wchodzą Państwo 
w interakcje z nami w portalach społecznościowych lub monitorują naszą działalność na 
portalach społecznościowych, gdy kontaktują się Państwo z nami w imieniu organizacji 
lub firmy, którą Państwo reprezentują, gdy prowadzimy monitoring wizyjny w 
pomieszczeniach, z których korzystamy. 

Przetwarzamy następujące dane osobowe, ale nie ograniczamy się tylko do: 

- dane związane z tożsamością: imię (imiona), nazwisko (nazwiska), data urodzenia, 
płeć; 

- dane dotyczące przeglądania strony internetowej (więcej informacji w sekcjach 
Statystyki użytkowania strony internetowej, Pliki cookies), dane związane z 
zachowaniem użytkownika w sieciach społecznościowych, w zakresie, w jakim 
dotyczą one Dokdata, np. wizyty użytkownika na portalach społecznościowych 
administrowanych przez Dokdata, 

- dane kontaktowe: adres, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, 

- informacje związane z rekrutacją pracowników (zob. sekcję Polityki Prywatności 
Rekrutacja pracowników), 

- dane z monitoringu wizyjnego. 

Wszystkie dane przekazują Państwo nam dobrowolnie. Jeśli Państwo nie podadzą nam 
pewnych danych osobowych, możemy nie być w stanie wykonać odpowiednich działań. 

Otrzymywanie danych osobowych od innych osób 

Możemy uzyskać informacje o Państwu w tym, lecz nie wyłącznie pośrednio od 
organizacji i osób, które Państwo reprezentują, osób prawnych, w których są Państwo 
przedstawicielem, kierownikiem, księgowym, członkiem zarządu lub ostatecznym 

beneficjentem. 

Gdy kontaktują się z nami osoby prawne, w celu zawarcia umów z takimi osobami 
prawnymi, składania im ofert, możemy uzyskać następujące dane osobowe o Państwie 
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jako przedstawicielu, kierowniku, właścicielu, akcjonariuszu, udziałowcu, beneficjencie, 
posiadaczu praw głosu takiej osoby prawnej: 

- dane związane z tożsamością: imię (imiona), nazwisko (nazwiska), numer 
osobowy, data urodzenia, płeć,  

- dane kontaktowe: adres, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, 

- inne dane w kontekście realizowanej przez Dokdata zasady „poznaj swojego 
klienta", takie jak Państwa stanowisko w osobie prawnej, liczba akcji/praw głosu 
posiadanych bezpośrednio lub pośrednio w osobie prawnej. 

Możemy również pozyskać Państwa dane jako przedstawiciela organizacji lub firmy z 
publicznie dostępnych źródeł lub wyszukiwarek.  

Możemy otrzymywać informacje od partnerów biznesowych Dokdata, jak określono w 
sekcji Polityki Prywatności Rekrutacja pracowników. 

Możemy również otrzymywać te same dane,które otrzymujemy bezpośrednio, jak 
opisano powyżej, pośrednio od stron trzecich. 

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI 

Zasadniczo nie udostępniamy Państwa danych osobowych innym osobom. Jednak w 
celu wypełnienia zobowiązań wobec naszych partnerów biznesowych, klientów, 
spełnienia wymogów prawnych lub na podstawie uzasadnionego interesu Dokdata lub 
strony trzeciej, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym osobom: 

- na rzecz dowolnej spółki z grupy Dokdata w zakresie niezbędnym do świadczenia 
usług, celów rachunkowości Dokdata, audytu, ładu korporacyjnego, jak również w 
przypadku korzystania ze wspólnych systemów informacyjnych, wyposażenia 
przez spółki grupy Dokdata, 

- instytucjom publicznym i organom ścigania, urzędom, 

- sądom, 

- innym osobom lub organom, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo, 

- osobom świadczącym usługi na rzecz Dokdata, takich jak: 

prawnicy, audytorzy, firmy ubezpieczeniowe,  

innym osobom w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia 
odpowiedniej usługi na naszą korzyść, 

- zaangażowanym podmiotom przetwarzającym dane, 

- administratorom danych, gdy Dokdata przetwarza Państwa dane osobowe jako 
podmiot przetwarzający dane, 

- partnerom biznesowym Dokdata, 

- (potencjalnym) partnerom Dokdata (klientom biznesowym) w kontekście zasady 

„poznaj swojego klienta", w którym to przypadku są udostępniane informacje 
dotyczące struktury, zarządzania oraz ostatecznych beneficjentów Dokdata (lub 
grupy Dokdata). 
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W celu spełnienia wymogów określonych w przepisach prawa, możemy udostępnić 
Państwa dane osobowe również innym osobom, które nie zostały wymienione w 
niniejszej Polityce Prywatności. 

Udostępnimy Państwa dane osobowe osobom innym niż określone w niniejszej Polityce 
Prywatności wyłącznie po uzyskaniu Państwa zgody na takie udostępnienie lub po 
otrzymaniu Państwa żądania przekazania Państwa danych osobowych konkretnym 
osobom. 

Przekazując Państwa dane osobowe innym osobom zawsze przestrzegamy zasady 
minimalizacji danych oraz zapewniamy poufność i bezpieczeństwo przekazywanych 
danych osobowych. 

PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE OSOBOWE 

W celu wypełnienia naszych zobowiązań, jak również w celu zapewnienia działalności 
Dokdata oraz dla innych uzasadnionych celów, możemy zaangażować podmioty 
przetwarzające dane (np. osoby, które świadczą nam usługi centrów danych, serwerów, 
administrowania strony internetowej, archiwizacji dokumentów i inne usługi) do 
przetwarzania danych osobowych na nasze zlecenie i w określonym przez nas zakresie, 
w stopniu niezbędnym do osiągnięcia celów przetwarzania danych osobowych. Każda 
spółka wchodząca w skład grupy Dokdata również może być podmiotem 
przetwarzającym dane. 

Przy wyborze podmiotu przetwarzającego dane wymagamy, aby stosował on 
odpowiednie organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa i poufności danych osobowych. 

DOKDATA JAKO PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANE 

W przypadku świadczenia przez nas określonych usług w związku z przetwarzanymi 
danymi osobowymi, możemy również działać jako podmiot przetwarzający dane 
osobowe. W takim przypadku działamy zgodnie z instrukcjami i wymogami prawnymi 
administratora danych osobowych, w tym w odniesieniu do organizacyjnych i 
technicznych środków bezpieczeństwa, i przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie 
z instrukcjami prawnymi dotyczącymi administratora tych danych osobowych. 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 

Dokdata posiada profile w portalach społecznościowych, takich jak Linkedin. Jeśli 
zamierzają Państwo kontaktować się z nami za pośrednictwem mediów 
społecznościowych, prosimy o zapoznanie się z informacjami o ochronie prywatności 
osób zarządzających tymi serwisami, a w razie jakichkolwiek pytań o wykorzystanie 
Państwa danych osobowych, prosimy o bezpośredni kontakt z tymi osobami. 

TERMIN PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zapewniamy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to 
konieczne do osiągnięcia celów przetwarzania oraz nie dłużej niż jest to przewidziane 
przez przepisy prawne. 

Zwykle będziemy przechowywać dane osobowe przez okres świadczenia usługi, okres 
obowiązywania umowy oraz przez 10 lat od zakończenia świadczenia usługi lub 
wygaśnięcia umowy, chyba że są wymagane dłuższe okresy w celu spełnienia wymogów 
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związanych z archiwizacją danych lub innych wymogów prawnych, lub dłuższe okresy są 
określone przez administratora danych. 

Informacje związane z realizacją zasady „poznaj swojego klienta" będziemy 
przechowywać przez 6 miesięcy po zakończeniu negocjacji umowy w przypadku, gdy nie 
dojdzie do zawarcia umowy z potencjalnym partnerem biznesowym lub klientem. 

Po upływie terminu przechowywania zgromadzone dane osobowe usuniemy, 
zniszczymy lub zanonimizujemy. Niektóre dane osobowe przechowywane w plikach 
komputerowych mogą być nadal dostępne przez pewien czas po upływie okresu ich 
przechowywania w systemach kopii zapasowych danych, ale dostęp do takich danych 
osobowych jest ściśle ograniczony. 

BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH 

Ponieważ przywiązujemy dużą wagę do bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, 
stosujemy odpowiednie środki techniczne i administracyjne w celu ochrony 
gromadzonych przez nas danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym 
wykorzystaniem i zmianą. 

Państwa prywatność jest dla nas niezmiernie ważna i przetwarzamy wszystkie dane 
osobowe w sposób ściśle poufny. 

PAŃSTWA PRAWA 

Państwu jako osobie, której dane dotyczą, przysługują określone poniżej w tej sekcji 
następujące prawa: 

Prawo do wiedzy (bycia poinformowanym) o przetwarzaniu swoich danych osobowych.  

Prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i sposobu ich przetwarzania.  

Prawo żądania sprostowania nieprawidłowych, niekompletnych lub niedokładnych 
danych osobowych. 

Prawo żądania zniszczenia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych 
w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub 
nieuczciwie. 

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem 
sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się ze względu na nasze uzasadnione 
interesy lub interesy strony trzeciej, a Państwa interesy nie są nadrzędne. 

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych.  

Mogą Państwo żądać usunięcia wszystkich danych, które zgromadziliśmy na Państwa 

temat, aby skorzystać z „prawa do bycia zapomnianym“. W przypadkach 

przewidzianych przez prawo przysługuje nam prawo do odrzucenia Państwa żądania „o 

bycie zapomnianym“.  

Przysługuje Państwu prawo żądania, aby udostępnione przez Państwa dane osobowe, 
jeżeli są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy oraz jeżeli są przetwarzane w 

sposób zautomatyzowany, zostały „przeniesione“, tj. przekazane innemu 
administratorowi danych lub przekazane Państwu w ustrukturyzowanym, powszechnie 
używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, jeżeli jest to technicznie 
wykonalne (dotyczy sytuacji, gdy dane osobowe zostały udostępnione przez Państwa 
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oraz gdy dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie 
zgody lub zawarcia i wykonywania umowy).  

Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec zautomatyzowanego przetwarzania 
danych, w tym profilowania. 

Z zasady udostępnimy Państwu żądane informacje bezpłatnie, chyba że Państwa żądania 
będą w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nieproporcjonalne, w szczególności ze 
względu na ich powtarzalną treść. Ponadto, jeżeli Państwa żądania są w sposób 
oczywisty nieuzasadnione lub nieproporcjonalne, mamy prawo odmówić spełnienia 
Państwa żądania. Jeżeli w treści wniosku nie określą Państwo formy, w jakiej informacje 
mają być dostarczone, przekażemy Państwu informacje w formie odpowiadającej formie 
otrzymanego wniosku. 

W przypadku wątpliwości co do zgodności z prawem przetwarzania przez nas Państwa 
danych osobowych lub w przypadku niezadowolenia z rozwiązania sytuacji, przysługuje 
Państwu prawo do wystąpienia ze skargą do Państwowego Inspektoratu Ochrony 
Danych Osobowych (adres ul. L. Sapiegos 17, Wilno, e-mail ada@ada.lt, strona 
internetowa https://vdai.lrv.lt/) lub właściwego sądu. Przysługuje Państwu prawo 
skarżenia naszego działania lub zaniechania. 

W przypadku niezadowolenia z rozwiązania zaistniałej sytuacji przede wszystkim prosimy 
o kontakt z Dokdata na wskazane w niniejszej Polityce Prywatności dane kontaktowe. 
Odpowiemy Państwu w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od dnia wpłynięcia 
Państwa wniosku. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, po uprzednim 
poinformowaniu Państwa, możemy przedłużyć termin udzielenia odpowiedzi. W takim 
przypadku przedłużony termin nie może być dłuższy niż 3 miesiące od dnia wpłynięcia 
wniosku żądania, chyba że przepisy prawa przewidują inny termin. 

Jeżeli Państwo jako osoba, której dane dotyczą, doznali szkody materialnej lub 
niematerialnej w wyniku naruszenia przez nas Państwa praw, przysługuje Państwu prawo 
do odszkodowania. 

DANE NA SERWERZE SERWISU 

Serwer obsługujący naszą stronę internetową może rejestrować żądania kierowane przez 
Państwa do serwera (adres przeglądanej strony internetowej, Państwa adres IP, czas 
logowania, opis przeglądarki, wersję protokołu i sposób żądania). Powyższe dane są 
wykorzystywane w celu zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania 
serwisu internetowego. Ponadto, jeśli zajdzie taka potrzeba, są one również 
wykorzystywane do badania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa. 

Przetwarzamy powyższe dane na podstawie uzasadnionego interesu, w celu 
zapewnienia technicznej dostępności i bezpieczeństwa serwisu internetowego. Dane są 
przechowywane przez okres nie dłuższy niż 7 dni. 

STATYSTYKI UŻYTKOWANIA WITRYNY 

W celu ulepszenia naszej strony internetowej, zbieramy różne dane odwiedzających 
naszą witrynę. Dbamy o to, jakie informacje są interesujące dla odwiedzających, jak 
często się logują, z jakich przeglądarek i urządzeń korzystają, jakie treści najczęściej 
czytają, z jakich regionów pochodzą. Zatem, gromadzimy dane statystyczne na 
podstawie uzasadnionego interesu.  

mailto:ada@ada.lt
https://vdai.lrv.lt/
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Informacje statystyczne zbieramy za pomocą narzędzia Google Analytics, które pozwala 
nam przechwytywać i analizować wskazane dane. Więcej informacji o tym, jak działa 
Google Analytics i jakie informacje można dzięki niemu gromadzić i analizować, można 
znaleźć tutaj: 

https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800. 

W każdej chwili mogą Państwo wyłączyć funkcję zbierania danych na temat Państwa 
przez Google Analytics. Aby uzyskać szczegółowe informacje, jak to zrobić, kliknij tutaj: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. 

Dostawcą narzędzia Google Analytics jest przedsiębiorstwo Google Inc., działające w 
USA. Oznacza to, że dane zebrane za pomocą tego narzędzia są przekazywane poza 
Europejski Obszar Gospodarczy.  

Dane statystyczne ruchu na stronie są przechowywane przez okres nieprzekraczający 2 
lat. 

PLIKI COOKIE (TZW. CIASTECZKA)  

Niektóre dane gromadzone na stronie internetowej są zbierane za pomocą plików 
cookies. 

Czym są pliki cookie? 

Cookie to mały plik, który strona internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu i który jest 
wykorzystywany przy każdej ponownej wizycie na stronie internetowej. Odbywa się to w 
większości stron internetowych. Przechowywane pliki cookie umożliwiają stronie 
internetowej zapewnienie funkcjonalności takich jak: zapamiętanie przez określony czas 
działań i preferencji użytkownika, np. ustawień języka. Ułatwia to korzystanie z witryny, 
ponieważ za każdym razem, gdy wchodzisz witrynę lub odwiedzasz różne zakładki, nie 
trzeba ponownie wybierać ustawień. 

Jakich plików cookie używamy i dlaczego? 

Na naszej stronie internetowej używamy następujących plików cookie 

Nazwa Dostawca Opis, cel użycia 
Termin 

przechowyw
ania 

evo_session .dokdata.eu Plik cookie przechowuje informacje o sesji 
użytkownika. 

Do 
momentu 
zamknięcia 
okna strony 

_ga  .dokdata.eu 
Identyfikacja celów związanych z 
odwiedzalnością strony internetowej, zbieranie 
informacji na temat wydajności strony w celu 
poprawy doświadczeń odwiedzających. 

2 m. 

_gid  .dokdata.eu 
Gromadzenie informacji statystycznych o 
odwiedzalności strony internetowej (informacje 
o ruchu na stronie, adres IP, wejścia, czas 
spędzony na stronie). 

1 dzień 

_gat  .dokdata.eu 
Służy do ograniczenia ilości ruchu 
przechwytywanego przez Google na stronach o 
dużym natężeniu ruchu. 

Do 
momentu 
zamknięcia 
okna strony 

https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=en&ref_topic=6157800
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
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_allowcookies .dokdata.eu 
Systemowy plik cookie, który identyfikuje i 
gromadzi informacje o zgodzie odwiedzającego 
w ustawieniach prywatności. 

1 mies. 

Jak zarządzać plikami cookies? 

Możesz wyłączyć pliki cookies lub usunąć przechowywane w przeglądarce pliki cookies 
za pomocą funkcji Pomoc (Help) w przeglądarce. Ponadto, większość przeglądarek 
oferuje narzędzie do zapobiegania instalacji plików cookie. W przypadku wyłączenia 
plików cookies prawidłowe funkcjonowanie naszej strony internetowej może być 
ograniczone i może być konieczne zresetowanie opcji (ustawień) strony internetowej. 

Pliki cookies są umieszczane na Państwa urządzeniu jedynie za Państwa zgodą, z 
wyjątkiem plików cookies, które są niezbędne do prawidłowego technicznego 
funkcjonowania strony internetowej. Bez Państwa zgody na wykorzystanie plików 
cookies niektóre funkcje strony internetowej mogą nie działać częściowo lub całkowicie. 
Z tego powodu radzimy odwiedzającym naszą stronę internetową, aby zaakceptowali 
użycie plików cookies. 


