
Klauzula cookies 

 
 
 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. zawartych w plikach 
cookies przez  PHOENIX Chemicals Trading sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 
Bonifraterska 17 w celu dostosowania treści strony internetowej do Państwa preferencji, 
optymalizacji korzystania ze stron internetowych. tworzenia anonimowych statystyk, które 
umożliwiają zrozumienie sposobu korzystania użytkownika ze stron internetowych.  
 
Administratorem Państwa danych osobowych będzie PHOENIX Chemicals Trading sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17. 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób: 

a) listownie: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa 

b) za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie: http://www.phoenix-

chemicals.com/kontakt/ 

c) telefonicznie: +48 22 58 14 760 

d) e-mailem na adres: office@phoenix-chemicals.com. 

 
Pliki cookies są to dane informatyczne (m.in. pliki tekstowe). Są one przechowywane w 
urządzeniach końcowych w celu korzystania ze stron internetowych.  
 
Ciasteczka mogą być używane w celu:  

a) dostosowania treści strony internetowej do Państwa preferencji,  
b) optymalizacji korzystania ze stron internetowych  
c) tworzenia anonimowych statystyk, które umożliwiają zrozumienie sposobu 

korzystania użytkownika ze stron internetowych.  
 
Stosowane są następujące rodzaje plików: 

a) sesyjne  
b) stałe.  

 
Pliki sesyjne przechowywane są tymczasowo tj. pozostają one w pamięci urządzenia do 
czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej czy przeglądarki.  
 
Natomiast pliki stałe pozostają w pamięci urządzenia użytkownika w czasie określonym w 
parametrach pliku cookies albo do momentu usunięcia pliku przez użytkownika.  
 
Ciasteczka, z których korzysta strona internetowa, mogą być udostępnione innym 
podmiotom współpracującym z właścicielem strony oraz reklamodawcą.  
 
Przeglądarki internetowe w sposób domyślny dopuszczają możliwość umieszczenia plików 
cookies na urządzeniach końcowych. Ustawienia mogą zostać zmienione przez użytkownika. 
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach korzystania z ciasteczek dostępne są w 
ustawieniach przeglądarki internetowej. Proszę mieć na uwadze, że ograniczenie stosowania 
ciasteczek może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie www.  
 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a  RODO1).  
 
Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.  

mailto:office@phoenix-chemicals.com


 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 
 
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale 
cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
Przysługuje Państwu prawo do: 

i. żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz 
otrzymania ich kopii;  

ii. sprostowania danych osobowych; 
iii. usunięcia danych osobowych; 
iv. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
v. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
vi. przenoszenia danych; 
vii. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).  
 

Dane osobowe będą przechowywane przez 30 dni, nie dłużej niż do momentu cofnięcia 
zgody.  

 
Zgodna na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna.  
 
Państwa dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w 
tym profilowaniu.  
 
 
1 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 (RODO) oraz podjętych 

działań. 

 


