
POLITYKA COOKIES 
IT CONNECT Sp. z o.o. 

 
Witryna w niektórych obszarach wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do 

komputera odwiedzającego, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania strony. 

Tworzone są przez Twoją przeglądarkę internetową za każdym razem, kiedy wchodzisz na stronę. Część z nich może 

pozostać na urządzeniu również po zamknięciu przeglądarki.  

Przy następnej wizycie z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy na urządzeniu zapisany jest 

odpowiedni plik cookie (tzn. plik zawierający nazwę strony) i przesłać zawarte w nim dane ponownie do strony, która 

zapisała ciasteczko. Dzięki temu możemy rozpoznać, że odwiedziłeś nas już wcześniej i w niektórych przypadkach 

będziemy mogli dopasować prezentowaną treść do Ciebie i Twoich potrzeb.  

Pliki cookie ułatwiają Ci korzystanie z wcześniej odwiedzanych stron internetowych. Jeśli korzystasz z tego samego 

urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie preferencji ustawionych przy ostatniej wizycie.  

Żadne pliki cookie wykorzystywane w naszych witrynach internetowych nie gromadzą informacji umożliwiających 

ustalenie Twojej tożsamości.  

Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. 

 

Rezygnacja z cookies 

Zawsze możesz zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Możesz zmieniać sposób 

korzystania z plików cookie przez przeglądarkę, a także blokować lub usuwać te, które pochodzą ze stron itconnect.pl 

(i innych stron internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki.  

Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko 

niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. 

Możesz również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę.  

Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten 

temat możesz uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową 

http://www.allaboutcookies.org, na której dowiesz się, jak krok po kroku kontrolować i usuwać pliki cookie 

w większości przeglądarek.  

 

Odnośniki do innych stron 

Nasza strona zawiera linki do innych stron www. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za obowiązujące na tych 

stronach zasady prywatności. Zachęcamy, aby po przejściu na takie strony, zapoznać się ze stosowaną przez nie 

polityką prywatności. 

 

Przetwarzanie danych osobowych 

Administratorem Danych osobowych przekazywanych w ramach formularza kontaktowego  

i formularza aplikacyjnego, jak również danych przesyłanych droga mailową na wszystkie podane  

w serwisie adresy email w domenie @itconnect.pl jest IT CONNECT Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa, 

http://www.allaboutcookies.org/


NIP 701-00-65-944. Przysługuje Ci prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

obowiązujące przepisy, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Okres przechowywania danych uzależniony jest od tematyki, której dotyczy korespondencja, w żadnym jednak 

wypadku nie będzie dłuższy niż okres przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z korespondencji lub 

sprawy, której korespondencja dotyczy. Dane mogą być przekazywane organom upoważnionym do ich pozyskania na 

podstawie przepisów prawa. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: IT CONNECT Sp. z o.o, ul. Marszałkowska 

80, 00-517 Warszawa; mail: odoitc@itconnect.pl 

W razie potrzeby wyjaśnienia dodatkowych kwestii prosimy o kontakt z administratorem odoitc@itconnect.pl  
 

Szczegółowe informacje o zarządzaniu cookies znajdziesz tutaj: 

 

Ustawienia dla przeglądarki Chrome 

 

Ustawienia dla przeglądarki Firefox 

 

Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek z itconnect.pl może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie 

uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności naszej strony. 
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