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§ 1 Ogólne informacje 

1. Niniejsza „Polityka Prywatności” zawiera informacje dotyczące sposobu przetwarzania 
przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych danych osobowych 
osób odwiedzających stronę internetową www.pswna.pl (dalej: Odwiedzający”). Polityka 
prywatności stanowi jednocześnie wypełnienie obowiązku informacyjnego, w stosunku 
do Odwiedzających. 

2. Czytając, przeglądając oraz używając zasoby strony internetowej www.pswna.pl (dalej: 
„Strona internetowa”) Odwiedzający akceptuje zasady zawarte w Polityce prywatności 
opublikowanej na Stronie internetowej. 

3. Administratorem danych osobowych Odwiedzającego jest Polskie Stowarzyszenie 
Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 
155/U3, 02-326 Warszawa wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji 
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037928, 
NIP 5222522641, REGON 016226878 (dalej: „PSWNA”). 

4. Dane osobowe przetwarzane przez PSWNA podlegają ochronie przewidzianej w 
przepisach powszechnie obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych w tym 
zwłaszcza Rozporządzeniu 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 (dalej: „RODO”) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych.  

5. PSWNA przetwarza dane osobowe Odwiedzających z zachowaniem najwyższej 
staranności dzięki wdrożeniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. 

6. Odwiedzający mogą przeglądać treści zamieszczone na Stronie internetowej bez 
udostępniania danych osobowych.  

 
§ 2 Zbieranie danych osobowych 

1. PSWNA może zbierać dane osobowe Odwiedzających z wykorzystaniem Strony 
internetowej oraz jej narzędzi w tym zwłaszcza: 

a) czatu umożliwiającego Odwiedzającemu nawiązanie kontaktu z PSWNA w czasie 
rzeczywistym; 



 
b) formularza kontaktowego umożliwiającego PSWNA nawiązanie kontaktu z 

Odwiedzającym w celu odpowiedzi na zadane przez niego pytanie; 
c) komentarzy pod artykułami zamieszczonymi w zakładce Aktualności; 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować 
brakiem możliwości skorzystania z niektórych funkcjonalności Strony internetowej, w tym 
uzyskania odpowiedzi na zadane pytania, komentowania artykułów, otrzymywania 
informacji o PSWNA. 

3. Udostępniając PSWNA dane osobowe osób trzecich Odwiedzający oświadcza, iż posiada 
na to stosowną zgodę, a także zobowiązuje się do realizacji wobec tej osoby obowiązku 
informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO.  

4. PSWNA przetwarza wyłącznie dane osobowe udostępnione dobrowolnie przez 
Odwiedzającego za pośrednictwem Strony internetowej, w tym zwłaszcza imię i 
nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.  

5. Jeżeli Odwiedzający nie udostępnił PSWNA swoich danych osobowych osobiście, PSWNA 
uzyskało dane osobowe Odwiedzającego od jego zleceniodawców, pracodawców, 
kontrahentów lub innych podmiotów, z którym Odwiedzający współpracuje. 

 
§ 3 Zbieranie informacji 

1. PSWNA może zbierać również informacje o Odwiedzającym niebędące danymi 
osobowymi oraz metadane takie jak informacje o: logowaniu, urządzeniu końcowym 
Odwiedzającego (w tym używanej przeglądarce internetowej oraz systemie 
operacyjnym), adresie IP oraz plikach cookie („Informacje”). 

2.  Informacje zbierane są w sposób zautomatyzowany (z wykorzystaniem logów 
systemowych) przy każdym połączeniu Odwiedzającego ze Stroną internetową, w celu 
zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej i dostosowania jej do potrzeb 
Odwiedzającego.  

3. PSWNA może w oparciu o zebrane dane osobowe i Informacje  opracowywać statystyki 
w sposób zanonimizowany i nie pozwalający na identyfikację Odwiedzającego (dalej: 
„Dane zagregowane”). W przypadku połączenia Danych zagregowanych z danymi 
osobowymi Odwiedzającego, w wyniku którego możliwe będzie bezpośrednie lub 
pośrednie ustalenie tożsamości Odwiedzającego, tak połączone dane będą traktowane i 
chronione jak dane osobowe.  

 
 



 
§ 4 Przetwarzanie danych osobowych 

PSWNA może przetwarzać dane osobowe Odwiedzających w celu: 
a) nawiązania kontaktu z Odwiedzającym poprzez czat lub udzielenia odpowiedzi drogą 

mailową na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy lub w komentarzu do 
artykułu opublikowanego na blogu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

b) kierowania do Odwiedzających newsletteru w przypadku wyrażenia chęci jego 
otrzymywania - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

c) zawarcia lub wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 
d) wykonywania celów statutowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 
e) realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) tj. 

 dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, 

 prowadzenie działań analitycznych, statystycznych i marketingowych 
 

§ 5 Prawa i obowiązki Odwiedzających 
1. Odwiedzający jest zobowiązany do udostępnienia pełnych, prawdziwych i aktualnych 

danych osobowych.  
2. Odwiedzający ma prawo:  

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, 
b) do ich sprostowania/uzupełnienia, 
c) do ich usunięcia, 
d) do ograniczenia przetwarzania tych danych, 
e) do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
f) do przenoszenia danych, 
g) do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, 
h) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). 
3. Skorzystanie z powyższych uprawnień może nastąpić poprzez: 

a) kontakt z PSWNA – pod adresem mailowym: biuro@pswna.pl  
b) kontakt z PSWNA za pośrednictwem listu poleconego lub przesyłki kurierskiej 

kierowanej na adres: Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni 
Asfaltowych, Aleje Jerozolimskie 155/U3, 02-326 Warszawa 

c) kontakt z PSWNA poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie internetowej. 
 



 
§ 6 Odbiorcy danych osobowych 

1. Dane  osobowe Odwiedzających oraz Informacje o nich mogą być przekazywane 
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PSWNA m.in. dostawcom usług 
IT, podmiotom świadczącym usługi consultingowe oraz innym podmiotom 
przetwarzającym,  przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z 
PSWNA i wyłącznie zgodnie z poleceniami PSWNA. 

2. Dane osobowe Odwiedzającego mogą być przekazywane do podmiotów 
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PSWNA, których serwery znajdują się poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym (Państwa trzecie). W takim przypadku 
przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o przesłanki wskazane w art. 49 
ust. 1 lit. b-g RODO.  

3. PSWNA przekazuje dane osobowe do Państw trzecich tylko wtedy, gdy jest to konieczne 
i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: 

a) współpracę z podmiotami, przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w 
odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, 

b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską, 
c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ 

nadzorczy, 
d) w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi 

w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield) zatwierdzonym decyzją Komisji 
Europejskiej. 

 
§ 7 Okres przechowywania danych osobowych 

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez PSWNA przez okres niezbędny do zrealizowania 
celu, w którym zostały one udostępnione przez Odwiedzającego, a po tym czasie przez 
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Jeżeli Odwiedzający wyraził zgodę na wykorzystywanie danych osobowych w celach 
marketingowych oraz otrzymywania informacji handlowych, dane osobowe będą 
przetwarzane do odwołania zgody.  

 
§ 8 Pliki cookies 

1. Pliki cookies to dane informatyczne ujęte w małych plikach tekstowych zawierające 
anonimowy, unikalny identyfikator, które podczas korzystania ze Strony internetowej są 
za pośrednictwem przeglądarki internetowej zapisywane w pamięci urządzenia 



 
końcowego Odwiedzającego w celu przechowywania informacji o sposobie korzystania 
ze Strony internetowej.   

2. PSWNA korzysta z plików cookies w celu optymalizacji działania Strony internetowej oraz 
w celu zapamiętania preferencji Odwiedzającego na poczet kolejnego wyświetlenia 
Strony internetowej. 

3. Domyślne ustawienia większości przeglądarek internetowych pozwalają na 
automatyczne przyjmowanie plików cookies. W takich przypadkach kontynuowanie 
korzystanie ze Strony internetowej bez zmiany ustawień będzie poczytywane za 
wyrażenie zgody na zapisywanie na urządzeniu końcowym Odwiedzającego wszystkich 
plików cookies Strony internetowej. 

4. Odwiedzający może dowolnie skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w celu 
zaakceptowania wszystkich plików cookie, odrzucenia wszystkich plików cookie lub 
ustawienia powiadomienia, kiedy plik cookie zostaje zapisany. Odwiedzający może 
również usunąć plik cookie zapisany uprzednio na komputerze postępując zgodnie z 
instrukcją przeglądarki internetowej, z której korzysta.  

5. Odrzucenie lub usunięcie wszystkich plików cookies może negatywnie wpłynąć na 
wygodę korzystania ze Strony internetowej, a nawet uniemożliwić korzystanie z 
niektórych jej funkcjonalności.  

 
§ 9 Google Analytics 

1. PSWNA może korzystać z technologii Google Analytics, która wykorzystując pliki 
cookies generuje informacje umożliwiające przeprowadzenie analizy sposobu 
korzystania ze Strony internetowej przez Odwiedzających. PSWNA może uzyskać 
dostęp m.in. do oceny ruchu na Stronie internetowej dokonywanej na podstawie ilości 
wizyt, raportów z aktywności na Stronie internetowej oraz propozycji innych usług 
związanych z jej wykorzystaniem.  

2. Informacje, o których mowa powyżej mogą być przekazywane przez Google Inc. o ile 
zgodne jest to z przepisami powszechnie obowiązującymi lub gdy strony trzecie zajmują 
się przetwarzaniem tych  danych na zlecenie Google. 

3. Google zapewnia, że uzyskane dane pozostają zanonimizowane lub spseduonimizowane, 
a adres IP użytkownika nie zostanie powiązany z innymi danymi, do których Google Inc 
ma dostęp. Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania oraz polityki 
prywatności Google Inc. uzyskać można na stronach: 



 
https://www.google.com/analytics/terms/pl.html  oraz 
https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl.  

4. Odwiedzający może przeciwdziałać gromadzeniu oraz przetwarzaniu przez Google Inc. 
danych wygenerowanych przez piliki cookies poprzez pobranie i instalację wtyczki do 
przeglądarki internetowej dostępnej pod adresem: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.  

 
§ 10 Polityka Serwisów Społecznościowych 

1. Wszelkie interakcje Odwiedzającego z Administratorem, a także przeglądanie 
udostępnianych przez treści w Serwisach społecznościowych Administratora, oznacza 
wyrażenie zgody przez Odwiedzającego na przetwarzanie przez Administratora danych 
osobowych pochodzących z konta Odwiedzającego lub jego komentarzy w mediach 
społecznościowych (np. imię i nazwisko, identyfikator użytkownika, adres e-mail, zdjęcie 
profilowe, fotografie i nagrania wideo, płeć, data urodzin, lista znajomych i ich dane 
kontaktowe, osoby obserwowane i osoby obserwujące, posty i polubienia) lub 
przekazanych Administratorowi w korespondencji prywatnej.  

2. Przekazanie przez Odwiedzającego danych, o których mowa w pkt 10.1 lub korzystanie 
ze Strony internetowej za pośrednictwem Serwisów społecznościowych jest 
równoznaczne z wyrażeniem przez Odwiedzającego zgody na korzystanie przez 
Administratora z Danych pochodzących z Serwisów społecznościowych zgodnie z 
postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności. 

3. W związku z korzystaniem z Serwisów społecznościowych Administrator przetwarza dane 
osobowe Odwiedzającego na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO w celu zarządzania 
profilem w Serwisie społecznościowym oraz prowadzenia z Odwiedzającym 
korespondencji, a także zapewniania porządku i bezpieczeństwa poprzez moderację 
komentarzy na profilu, w tym usuwania komentarzy naruszających prawo, dobre 
obyczaje lub regulamin Serwisu społecznościowego, na którym prowadzony jest profil; 
marketingu i promocji Administratora w Serwisie społecznościowym; analizy aktywności 
użytkowników Serwisu społecznościowego, prowadzonej m.in. za pomocą narzędzi 
dostępnych w Serwisie społecznościowym, w celu zbierania danych o liczbie polubień, 
komentarzy i udostepnień profilu Administratora lub zamieszczonych na nim treści oraz 
analizy demograficznej osób aktywnych Serwisu społecznościowego. 

4. W związku z korzystaniem przez Odwiedzającego z zewnętrznych Serwisów 
społecznościowych Administrator może wykorzystać dane Odwiedzającego w celu 



 
dostarczania informacji oraz nawiązania kontaktu w obrębie tych Serwisów 
społecznościowych. Wszelkie informacje o zasadach przetwarzania danych w Serwisie 
społecznościowym znajdują się w polityce prywatności danego Serwisu 
społecznościowego (m.in. dla Facebook na stronie: 
https://www.facebook.com/privacy/explanation, dla Twitter na 
stronie: https://twitter.com/en/privacy), dla LinkedIn 
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy).  

5. Administrator oraz administrator Serwisu Społecznościowego jako dostawca narzędzi są 
podmiotami współodpowiedzialnymi za przetwarzanie danych Odwiedzających 
korzystających z profilu firmowego Administratora. Administrator Serwisu 
Społecznościowego może przetwarzać dane osobowe Odwiedzających we własnych 
celach oparciu o inne podstawy prawne. 
 

§ 11 Aktualizacje 
1. Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku.  
2. PSWNA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Aktualna 

treść Polityki prywatności jest zawsze dostępna na Stronie internetowej. Poprzednie 
wersje zostaną zarchiwizowane w sposób umożliwiający Odwiedzającym zapoznanie się 
z nimi.  

3. Odwiedzający, którzy dobrowolnie udostępnili PSWNA swoje dane osobowe, w tym dane 
kontaktowe zostaną powiadomieni o istotnych zmianach treści Polityki Prywatności drogą 
elektroniczną.  
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